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ministerins respectivos, para o fim de apmvnitar no sl'rviç-o de policia do pol'to, no arrolamento do matrrial das villas proJetarias ou
outros quansquet· servi(;os publicos O'l G7 operarias dispensados pl'la administração da Alfandega da Capital Federal em 23 dP setemb!'o
de '1915 ....... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. 'I :.?!l - VIAÇ.\.0 E OBHAS PUBLICAS- Dec t•eto de
11 de junlto de Hll ü - Autoriza o Ppder ExPeutivo a abrir, pelo Ministerio da Viação o
Obras Pttblieas, o credito de Hi.3H :!l(}G$500,
supplemt>tllar· •:í verbá {)', art. 29. da lei numero 2. \I;! 't, de 5 de janeiro de i915........
3.130- VIAÇ,\.0 E OBJL\S PUBLICAS- Derreto de
1'1 de junho de l\J.l{l -Autoriza o Presidente
ria Hr!lliiJ!ica a collcrdr>r a Julia Alvares da
Cunha, te!Pgraphista de i" classe da Rnpartição
neral dos 'J'elegraphos, seis mezes de licença,
''·om .ordenado, para tratamento de saude.....
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N. 3. 131 - FAZENDA- Decreto de 16 de junho de
Hl16- Autoriza o Governo a mandar pagar á
vi uva e filhos do Dr. Eudoxio Aureliano de Oliveira a pensão de montepi.o correspondente ao
cargo de amanuense da secretaria da Faculdade
de Medicina da Bahia, que o mesmo exercéu. . .

409

N. 3.132-FAZENDA-Decreto de 26 de junho de
1916- Corrige enganos com que foi publicada
a lei 11. 3. 08\J, de 8 de janeiro ultimo.. . . . • . . .

409

N. 3.133- MARINHA- Decreto de 5 de julho de 1916
-Manda pagar, relevada a prescripção, á viuva
do capitão de mar· e guerra Francisco Spiridião
Rodrigues Vaz a differença de soldo que não
recebeu e autoriza a abertura do respectivo credito .. .. .. .. . . .... . . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . ..

410

N. 3.134 ~V fAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
5 de julho de 1916- Autoriza o Presidente da
Republica a conceder ao amanuense da Administração dos Correios do Estado 'do .Rio de Janeiro, Francisco HibPiro da Silva Vasconcellos,
oito mezf's de liceriça, para tratamento de saude,
com ordenado e a contar de 1 de julho de 1914.

IdO

N;. 3.135- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
5 de julh.o de 1!l16 - Manda restituir a D. Carolina Yinelli Heis o domínio e posse de um
terreno e predio situados na ft•eguezia de
Tulmúma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . .

-411

N. 3.136- HELAÇõES ,EXTER.JORES- Decreto de 5
de julho de 1!)Hi- Approva a Convenção para
a permuta de eucommendas postaes sem valor
declarado, entre o B!'azil e a Republiea Argentina, coneluicla e assignada nesta Caoital a 31
de outubro ele 1914 ........ : ...... ~........

411

N. 3.137- FAZENDA- Deereto de 12 de ;iU,!ho de
i!H6-Autoriza o Poder ExemJtivo a abrir,
pelo l\linisterio da Fazenda, o credito especial
de 13: 173~'14.:: para occorrer ao pagamento devido a D. Francisca Chichorro Galvão Metello
em vil'tude de sentença .indiciaria............

412

N. 3.138-AGRTCULTUHA. INDUSTHTA E COMMEHCIO- Decreto de 26 ele julho ele 19Hi- Autoriza a abrrtnm, pelo Ministcrio ela Agl'Ícultura, InelustJ·ia c Commercio, elo ereelit.o Pspeeial ele ü:JO :000$ para pagamento de subvenção
devida ú E·strada .ele Frrro FlnrninPn~e, Estado
de S. Paulo................................

412

N. 3.139.- JUSTIÇA ,E NEGOCIOS INTERIOHESDecreto ele 2 de agosto ele 1916 -Prescreve o
modo por que eleve ser feito -o alistamento eleitoral c dá outras 'providencias.. . . . . . . . . . . . . .

413

continua aqui->

XII

INDICE DOS ACTOS

Pags.;

N. 3.110-, VTACÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
2 de ag'o~to de HHH.-Autoriza o Poder Exnxreut.ivo a :llu·ir, pelo Ministrwio da Viação c
Obras Publi:ras, o credit.o rir 17i :867$, Sll]lplementar iÍ verba 3", a1·t. 2!l, da !ri n. 2. !}31, de
fi de janeiro de 1!H5.............. .... .. .... .

120

N. 3 .11tl -IJUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORESDecreto de 16 de agosto de 1916-Considera
como instituição de ulilidadfl .publica o Arro
CJ,nh Brazileiro, r<Jm sl>de nrsta Capital. . . • . .

120

N. :L 142- FAZENDA- Decreto de 23 de agosto de
1!H6-"'-utorir.a o Poder· Executivo a abrir,
pelo l\linisterio da Fazenda, o credito espPclal
de 22: !HJ1 $09H para pagamento iÍ vi uva c filhos
do Px-mi11istr·o do Supremo Tribunal Federal,
.J)r. J ,urJo dr Mendonça, em virtude de sentença.

421

N. 3 .H3- FAZENDA- Decrel.o de 23 de agosto de
1!Hü- Concede ilm anuo de licPnca, em prorogação, pura tratamento de saude, com o orde- nado, ao eonl'erente da Alfandega do Paraná,
Edmundo do Hego Barros I~ilho.... . . • . . . • . .
421
N. :l. 1 H -FAZENDA- Derreto de 23 de ago<;to de
1·!HG- Autorir.a o Governo a abrir, pelo Ministeria da Fazenda, o ·credito especial de r(>is
(jl!) :G51$.~30 para pagamento de dividas de exercJCJos l!ndos ............... ·-· . • • . . • . . • . . . . ..•
N. :U 't5 -.lUSTfÇA l~ NEGOCJOS INTERIORESDr.cn•to dp 30 clP agosto de 1!l !li -'-.Autoriza o
Presidente da Jlepu!Jika a abrir, pelo l\iinisterio
da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de GO: 557$811, afim de attendcr a indemnizações provenientes de extravio de líquidos pcrterwcntPs a terceiros n feito pelo ex-df'J)O<;itario rm!Jlico Carlos Cerf]ucira Aguirre. . . .
N. 3 .Hü- FAZENDA- DecrPlo de 30 de agosto de
i!JW- Autoriza o Governo a abrir·, pelo .1\linistcrio da Fazenda, o credito especial de réis
1 :70t$3(}(i para pagamento a .n. Mathilde da
Silva Hei,.; CPrqueim e. outrafl, vi uva e filhas do
Dr. Eduardo ,E mosto da Gama Gerqueira, em
virtude dn sentfmça judiciaria. . . . • . . . . ... . . . .
N. 3. 1117- VL\ÇM) E OBHAS PUBLICAS- Decreto de30 de agosto clp 1!HG- Autoriza ·O PrPsidrmtc
da Hepubliea a eoncrcter ao ajudante de 1"
dassp da 't' divi~fín da Estrada de FPrro Central
do Br·azil, Adallwrto Alvares Vieira, um anno de
I irrmca, !'OIIJ dous trrcos da diaria qw• lhe comrwtir, t•m Jll'm·-ogação, para tratamento de saudc.
N. a .1 H!- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de
30 de agosto de 1!l1 ü - Autoriza o Presidente
da 'RcpuJJlica a conceder a D. Antonia de Bar-
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ros Castcllo Branco, agente do Correio de Palmares, Estado de Pernambuco, um anno de licença, para tratamento ae saude, com abono de
dous terços dos respectivos vencimentos......
3.149 -VIAÇÃO E OBRAS JlUBLICAS- Decreto de
30 de agosto de 1916- Autoriza o Presidente
da llepublica a oonceder a Henrique Eduardo
Cussen, archivista da Estrada de :Ferro Oeste de
Minas, um anuo de licença, com ordenado, para
tratam!)nto de saude, em prorogação daquella
que lhe foi concedida pelo decreto legislativo
n. 2. 998, de 29 de setembro de 1915...... • . . .
3.150- V1IAÇÃO E· OBRAS PUBLIC,4:S-Decreto de
. 30 de agosto de 1916- A.utoriza o Presidente
da ll.epublica a conceder a Antonio ·Corrêa da
Costa, tt·abalhador de 2• elasse da 4• divisão da
Estrada de J!'er•ro .c.entral do Brazil, um anno de
licença, para tratamento do saude, em prorogação lfaquclla em cujo goso se acha, com dous
terços da rcsvcctiva diaria... . . . . . . • . . . . . . . •
3.151- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS-Decreto de
30 de agosto de 19Hi- Autoriza o Presidente
da Hep.ubliea a conceder a Antonio Corrêa Pieanço, eal'imhador da 6• divisão da Estrada de
FeiTo C0ntral do Brazil, licença para tratamento
de saude, ·com abono de dous terços da respectiva diaria, durante o período dc(~orrido de 31
de mat·ço at(\ 1 :!. de setembro do corrente anno.
3. 1õ2- VIAÇÃO E OBitAS PUBLICAS- Decreto de
30 de agosto de 1 Ol6- Concedo ao ajudante da
'l'hesoui'Uria da I<~strada de Ferro Central do
Brazil, Luiz Augusto de Aznvcdo, licença por
um anno, i'rn prorogaçiio e sem vencimentos,
)JUra trata1· dP seus inleres':'es... . . . . . . . . . . . .
3.153- VIAÇÃO J·~ OBRAR PUBLICAS- Decreto dn
30 de agosto de 1!!16 -Autoriza o Poder Executivo a eoru'.PdPt' ao praticante de 2" classe
da Dir·ectoria Geral dos Correios, Plinio dó Barros Barbosa Lima, nm anno de licença, para tratamento de saude e eom o respeetivo ordenado,
a começar dn ;:; de novembro do anuo passadn.
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resolw;iio do Congresso Nacional que prorogà
a aetual sessão legislativa at1; ao dia 3 de outuJJt·o do corrente a uno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 3.155- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERJOJlESDeerrto de 1 clP setPmbr-o dP I!H6- Autoriza o
Governo a wnecder ao Dr. Albano do Prado Pimentel l<'mnco, medieo-ajudante da Inspectoria
de Saude do Porto de Aracajú, no Estado de
Sergipe, um anno de licença, em prorogação,
para tratamento de saude .••.•..••...••••• ·-·. •..
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N. :lo 15!i -FAZENDA- Decreto de ü de setembro de
1\l JG- Autoriza o Ploesidente da fie publica a
abrir, pelo 1\linisterio Lia Fazenda, o credito espellial de a~: 105$080 vara pagamento a João
Pires Branco, em virtude de sentença jüdidaria ...... o.•.••.. o. o. o o. o.. o. o......• o ooo

428

~o 3o157-VlAÇÃ0 E OBRAS PUBLICAS-Decreto de

G de setembro de 1916- Autoriza o Presidente

da llepublica a conceder ao telegraphista de
3" classe da Repartição Geral dos Telegraphos,
Jonathas do Nascimento Bomfim, um anno de
liceru;:a, com ordenado, em prorogação, para
tmtameut-o de saude ooooo.....•...••.... o...

428

No 3 o158- FAZENDA- Decreto de 20 de setembro de
1916 -Autoriza a abl'ir, pelo Ministerio da
Fazenda, o credito especial de 9 :97'8$579 para
pagamento ao vice-almirante reformado Herculano Alfredo de Sampaio, em virtude de sentença j udiciaria .. oo. oooooo o• oooo•.. oo ooo ooo o•

429

No 3 o159- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de
20 de setPmbro de 1u16- Autoriza o Poder
Executivo a conceder a Julia Alvares da Cunha,
telegraphista de '1" elasse da Hepartição Geral
dos Telegraphos, seis mezcs de licença, em prorogação, ·com ordenado, para trata,mento de
saudc ........ o oo oooo o oooooo oooo ooo. ooooo oo,

429

No 3 o1GO- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decr-eto de
~O dl' setPmbro de 191G- Autoriza o Poder Executivo a ·conceder a Antonio Affonso Ferreira
de Macedo, ajudante de 2" elasse da Estrada de
Feno Gentl'al do Brazil, um anno de licença,
em pl'orogação, para tratamento de saude o o. . .

43'0

No ::l.Hii-l.ivlAHINHA -;Decreto de 27 de setembro
de 1\Hü- Autoriza o Poder Executivo a abrir
ao Ministerio da Marinha o credito extraordinario de 1 o000:000$ para occorrer ;Is despezas
com a manutenção Lia neutralidade o...... o. .

431

No 3 o1G2- FAZENDA- DPcreto de 27 de setembro de
J91G- Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministcrio da Fazenda, o credito de 200:000$, supplcmentmo á vedm 5" Jo orçamento do mesmo
l\linistcrio do eorrente cxcrcici-o ..... o•.. o...

431

No 3 o163- JUSTIÇA ,E NEGOCIOS INTEIUORESDe-creto de 27 de setembro de 191G- Amnistia
as pessoas envolvidas em factos políticos c connexoo; oeeorl'idos no Estado do Esoirito Santo
em virtude da successão prcsidencfal. ..•..• o.
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conceder ao praticante de 1• élasse da Administrac.ão dos Correios de S. Paulo, Alexandre de
Mello CeHar, seis mDzes de licença scrr. o ordenado c em prorogação, c dá outras providencias . . . . . . . . . . • . . . . . • • • . . . • • • . . •.. •.. •.. •.• . . ..•
3. 165 - JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORESDecreto de 30 de setembro de 1916- Publica a
resolução do Congresso Nacional que proroga,
novamente, a a-ctual sessão legislativa até ao dia
3 de novembro do corrente anno .•.•.••...1• • •
3.166- FAZENDA- Decreto de 4 de outubro de
1916- Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministeria da Fazenda, o credito especial de 788:200$
para pagamento dos juros de apolices cmittidas
para construcção de estradas de ferro..... . . .
3.167- FAZENDA- Decreto de 4 de outubro de
19N)- Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministeria da Fazenda, o credito especial de réis
~- :395$160 pwra occorrer ao pagamento• dos
vencimentos ao 3" escripturario do Thesour·o
Nacional, Pedro Rodrigues de Carvalho, no. periodo de 22 de julho a 31 de dezembro de 1913.
3.168-FAZENDA-Dccreto de 4 de outubro de
1916- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial
de 57:648$710 para occorrer ao pagamento devido a D. Fanny Worms, em virtude de sentença ,indiciaria. . . . . • •.. • . . . . • . . . . . • . . . . . . . .
3.169- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES E
AGHICULTUllA, INDUSTRIA E COMMEHGlODecreto de 1 de outubt·o de 1916- Considera
instituições de utilidade publica, nas c-ondições
que estabelece, a Escola Superior de Commcrciu
do Rio de Janeiro, com ~éde na Capital FederaL
e a Escola de Comméí·cio de Porto Alegre, c
adia para o primeiro doming-o de abril de 1!H 7
as eleições para a formação do Conselho Municipal c preenchimento das vagas de um Senador
c dous Deputados pelo Distrido Federal... . . .
3. 170- JUSTIÇA E NtEGOCIOS INTERIOllESDecreto de 1 de outubro de 1916- Autoriza o
Presidente da Republica a inverter, dentro da
v·erba total ele GO: 000$, votada no orçamento elo
l\linistei'io da Justiça e Negocios Lnterio~·cs,
para 1015, na rubrica 15", para custeio das
Caixas de avisos policiaes, as respectivas parccllas de despozas. . . . . . . . . . . . . . . . . . •.. . . . . . . .
3. 171 -VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -Decreto de
4 de outubro de 1916- Autoriza o l'odor Executivo a conceder a Manoel Francisco Percit·a,
guarda-chaves de i • classe da Estrada ele Feno
·Central do Brazil, um anno de licença, com a
metade da diaria, para tratamento de saude.
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-AGRJCULTUIL\, INDUj;T.niA E COMl\IEfiCIU- Vecreto de 1 de outubro de 1!Hü- .~u
t..oriza a eoneessiio á·Escola de Agricultura Pra1ica do (Juixadá, Estado do Ceará, do usofructo
te ten·as pertencentes ú União c dá outras pro·rideneias . ~ .............•.
'43G
:J .17:3- FA2ENDA- Decreto de 11 de outubro de
191ü- Autoriza o Cl-ovct·no a abrir, pelo Ministeria da Fazenda, o ct·edito especial de réis
3:782$338 para o fim de occorrer ao pagamenti'!. devido a D. Maria .Julia Bransford e
D. Hilda 1\lotta, em vit'lude de sentença judiciaria .•.
436
:L l'i -í- FAZENDA- Decreto de 11 de outubro de
191ü- ALltoriza o Governo a abril·, velo Ministorio da Fazenda, o credito de 2.786:658$751,
supplmuentar á verba 37" do art. 103 da lei
n. :1.08!1, rir 8 de janeiro findo, para pagamento dn funcl'ion:uios addidos em todos os
Ministerios ..•...•......
437
:J. 175- GUEllHA- Decreto de 11 de outubro de
19Hi- HPgula as condições para a promoção,
pot· Hll'l'('I'Íllll'llln, dos ofrieiacs do Exercito, a
pm·tir dl' I. de janPiro de 1!ll8, e revoga o
art. li:3 da lP i n. 3. m!!l, de 8 de janeiro de 19W.
437
3.1'76-VJAÇ;\.Q E OBHA8l'UBLJCAS-Decr·eto de
Hl dP ou tu hro de t !l Hi- Autoriza a permuta de
ti'I'l'l'llos l'lltrl' a União no Estado de L'et·nambuco
138
:J .177- FAZENI l'A- Deet·eto de 25 de outubro de
t!J I li- lt1•r·tifi1'a o dPer·pto lrgislalivo n. 3. H3,
de 2:3 ele agosto ultimo.. . . . . . . ... . . • . . . . . . . ..•
438
3.178-,JUS'JliÇA E NEGUCIOS Jl\'TEfiiORES,' MARINHA 1•3 ! :UEilHA- De!'I'ct.o ele 30 de outubro
de J n I li- Extingue as ultimas rcstrir.çÕI'S postas úo; amnistias de 18!15 c 1R!J8 c dá outras
providcudas ..................
439
:J.17!J- FA7.END:\- Drcrcto de 1 de novembrQ de
'l!JlG- A.u to1·iza o Poder Exreut.ivo a abrir pelo
MinistPI'io da Fazenda o rrcdito especial de
30: 3:! 'J$:!liG para pagamento a DD. Amalia de
FigucirPdo BaPlla e outms. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
439
3. 180- FAZJ•3NDA- Deereto dP 1 de uovembro de
Hll G- Autot'iza o Governo a abt·it·, pelo Ministel'io da Fazenda, o I' J'r-dito . espedal de róis
1í :20ü$li0;) para paganwnto do !lU C é devido a
DI). Zulmira Frazfío VarpJla Barrauas, Zulmira
Varella Barradas e C!Jlol'is Varella Barradas,
<'m vit·tude df' sentença juriciaria...........
410
:J .181- .JUSTIÇA E NEGOCIOS IN'l'ERIOHESJ li•eJ·do d1• 1 du novembro de 191G- Publica a
resolução do Congresso Nacional que proroga, ·
novamente, a actual sessão legislativa até ao
dia 3 de dezembro do corrente anno. • . . • • • • • •
440
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N. 3.182-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORESDecreto de 1 de novembro de 1916- Autoriza
o Presidente da Republica a conceder a Walker
Castello Branco, serventuario vitalício dos of'ficios de contador, partidor e official do protesto
de letras do 2• termo da comarca de Rio Branco,
no Alto Acr·e, um anno de licença, em prorogação, para tratar de negocios de seu interesse.
N. 3. 183- JUSTIÇA E NEGOOIOS INTERIORESDecreto de 1 de novembro de 1916- Autoriza
o Presidente da Republica a conceder ao major
i" cirurgião do Corpo de Bombeiros do Districto
Federal, Dr. Secundino Ribeir!). seis mez('\s de
licença, com o respectivo soldo, para tratamento
de saude. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
N. 3.184- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de
1 de novembro de 1916- Autoriza o Poder Executiva a conceder seis mezes de licença a Dona
Maria Carolina de Souza Ribeiro, encarregada
da sala para senhóras da estação central da
2" divisão da Estrada de Ferro Central do Brazil.
N. 3.185-GUERRA-Decreto de 3 de novembro de
1916- Autoriza o Poder Executivo a abrir o
credito especial de 1 :560$ para pagamento de
gratificações addicionaes a Manoel lgnacio da
Silva Teixeira e Heitor Hugo de Moraes, 1" c 2"
officiaes do Hospital Central do Exercito.. . . . .
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N. 3.186- FAZENDA- Decreto de 9 de outubro de
1!H16- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministerio da l•'azenda, o credito especial
de 20:567$150 para occorrer ao pagamento devido a QD. Cecilia Toledo de Oliveira Lisbôa
e Alzira Lisbôa Moreira da Fonseca, em virtude
de sentença judieiaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

H3

N. 3.187 -JUSTIÇA E NEGO CIOS INTERIORESDecreto de 9 de novembro de 191·6- Autoriza
o Presidente da 'Republica a abrir, pelo Ministeria da Justiça e Negocios ilnteriores, o credito
de 2 :-iDO$, supplementar á verba 13• do art. 2•
da lei n. :3.1089, de 8 de janeiro de 1916......

443

N. 3.188- FAZENDA -.Decreto de 22 de novembro
de 1916- Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de réis
541$050 para occorrer ao pagamento dó que é
devido a ·Joaquim Pereira Bernardes, em virtude de sentença judiciaria..................
N. :3 .189- FAZE~DA- Decreto de 22 de novembro
de 1916- Autoriza o Poder Executivo a abrir,
pelo Ministeriü da Fazenda, o credito especial de
5:061$818 para occorrer ao pagamento devido
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LEI N. 3.07!-

DE

f" DE JANEIRO DE HH6

Codigo Civil dos Estados UnidÓs do Brasil

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a seguinte lei :

CODIGO CIVIL DOS ESTADOS UNIDOS DO BRABIL
INTRODUOÇÃO
Art. i. A lei obriga em todo o territorio brasileiro, nas
suas agua..c; tcrritoriaes c, ainda, no estrangeiro, à te onde lhe
reconhecerem exterritorialidade os princípios c convenções
internacionaes. ,
Art. 2. A obrigatoriedade das leis, quando não fixem
outro prazo, começará no Districto Federal tres dias depois de
officialmente publicadas, quinze dias no Estado do Rio de Janeiro, trinta. dias nos Estados maritimos e no de :Minas Geraes,
cem dias nos outros, comprchendidas as circumscripções não
constitui das em Estados.
Paragrapho uni co. Nos paizes estrangeiros a obrigatoriedade começará quatro mczes depois de officialmente publicadas
na Capital Federal. ,
Art. 3. A lei não prejudicará, em caso algum, o direito
adquirido, o acto jurídico perfeito, ou a coisa julgada.
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§ f.o Consideram-se adquiridos, assim os direitos que o
seu titular, ou alguem por elle, possa exercer, como aquelles
cujo começo de exercício tenha termo prefixo, ou condiç<i.O
preestabelecida, inalteravcl a arbítrio de outrem.
§ 2. 0 Heputa-se acto juridico perfeito o já consummado
segundo a lei vigente ao tempo em que se effectuou.
.
§ 3." Chama-se coisa julgada, ou caso julgado, a decisão
judicial, de que já não caiba recurso.
Art. 4. A lei só se revoga, ou deroga por outra lei;
mas a disposição especial não revoga a geral, nem a geral
revoga a especial, senão quando a ella, ou ao seu assumpto,
se referir, alterando-a cxplicita ou implicitamente.
Art. 5. Ninguem se cxcusa, allegando ignorar a lei;
nem com o silencio, a obscuridade, ou a inclccis:i.o della, se
exime o juiz a sentenciar, ou despachar.
Art. 6. A lei que abre excepção a regras geraes, ou restringe direitos, só abrange os casos, que especilica.
Art. 7. Applicam-se nos casos omissos as disposições
concernentes aos casos analogos, c, não as havendo, os princípios geraes de direito.
Art. 8. A lei nacional da pessoa determina a capacidade
civil, os direitos de familia, as relações pessoaes dos conjuges
e o regimen dos bens no casamento, sendo licito quanto a
este a opção pela lei brasileira.
Art. 9. Applicar-se-à subsidiariamente a lei do domicilio
(~ em falta desta, a da residencia:
' I. Quando a pessoa não tiver nacionalidade.
li. Quando se lhe attribuirem duas nacionalidades, por
conflicto, não resolvido, entre as leis do paiz do nascimento, e
as do paiz de origem ; caso em que prevalecerá, se um delles
for o Brasil, a lei brasileira.
Art. 10. Os bens, moveis, ou immoveis, estão sob a lei
do logar onde situados ; ficando, porém, sob a lei pessoal do
proprietario os moveis de seu uso pessoal, ou os que elle comsigo tiver sempre, bem como o:;; destinados a transporte para
outros Jogares.
Paragrapho unico. Os moveis, cuja situação se mudar
na pendencia de acção real a seu respeito, continuam sujeitos
á lei da situação, que tinham no começo da lide.
Art. 11. A fórma extrinseca' dos actos, publicos ou particulares, reger-se-á segundo a lei do Jogar em que se praticarem.
Art. 12. Os meios de prova regular-se-ão conforme a lei
do logar, onde se passou o acto, ou facto, que se tem de provar.
Art. 13. Regulará, salvo estipulação em contrario,
quanto á substancia e aos effeitos das obrigações, a lei do logar,
onde forem contrahidas.
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Paragrapho unico. l\Ias sempre se regeriio pela lei brasileira:
L Os contractos ajustados em paizes estrangeiros, quando
cxequiveis no Brasil.
H. As obrigações contrahidas entre brasileiros em paii
estrangeiro .
111. Os actos relativos a immoveis situados no Brasil.
IV. Os actos relativos ao regimen hypothecario bra•.
sileiro.
Art. 14. A successão legitima ou testamentaria, a ordem
da vocação hereditaria, os direitos dos herdeiros c a validade
intrínseca das disposições do testamento, qualquer que seja a
natureza dos bens c o paiz onde se achem , guardado o disposto neste Codigo acerca. das heranças vagas abertas no Brasil,
obedecerão á lei nacional do fallecido ; se este, porém, era
casado com brasileira, ou tiver deixado filhos brasileiros,
ficarão sujeitos á lei brasileira.
Paragrapho unico. Os agentes consulares brasileiros poderão servir de officiaes publicas na celebração c a.pprovação
dos testamentos de brasileiros, em paiz estrangeiro, guardado
o que este Codigo prescrevo .
Art. 15. Rege a compétenc.ia, a fórma do processo c os
meios de dcfcza a lei do logar, onde.sc mover a acção; sendo
competentes sempre os tribunaes brasileiros nas demandàs
contra as pessoas domiciliadas ou residentes no Brasil, por
obrigações contrahidas ou responsabilidades assumidas neste
ou noutro paiz.
Art. 16. As sentenças dos tribunaes estrangeiros serão
exequiveis no Brasil, mediante as condições que a lei brasileira fixar.
Art. 17. As leis, actos, sentenças de outro paiz, bem
como as disposições e convenções particulares, não terão efficacia, quando offenderem a soberania nac.ional, a ordem publica e os bons costumes.
Art. 18. Nas acções propostas perante os tribunaes brasileiros, os autores nacionaes ou estrangeiros, residentes fóra
do paiz, ou que dello se ausentarem durante a lide, prestarão,
quando o réo requerer, caução sufficiente ás custas, se não
tiverem no Brasil bens immoveis, que lhes assegurem o pagamento.
Art. 19. São reconhecidas as pessoas jurídicas estrangeiras.
Art. 20. As pessoas jurídicas de direito publico externo
não podem adquirir, ou possuir, por qualquer titulo, propriedade immovel no Brasil, nem direitos susceptiveis de des-
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apropriação, salvo os predios neccssarios para estabelecimento
das legações ou consulados.
Paragrapho unico. Dependem de approvação do Governo
Federal os estatutos ou compromissos· das pessoas jurídicas
estrangeiras de direito privado, para poderem funccionar no
Brasil, por si mesmas, ou por filiacs, agencias, estabelecimentos que as representem, ficando sujeitas ás leis c aos tribunaes brasileiros.
Art. 2L A lei nacional das pessoas jurídicas determinalhes a capacidade.

Disposiçã? preliminar
Art. 1. Este Codigo regula os direitos c obrigações de
ordem privada concernentes ás pessoas, aos bens c ás suas
relações.
LIVRO I

Das pessoas

Da. divisão ..tas pessoas

CAPITULO I
DAS PESSOAS NATURAES

Art. 2. Todo homem é capaz de direitos c obrigações na
ordem civil.
Art. 3. A lei não distingue entre nacionaes e estrangeiros quanto :'t acquisiçãu c ao gozo dos direitos civis.
Art. 4. A personalidade civil do homem começa do nascinwnto com vida; mas a lei põe a salvo desde a concepção
os direitos do nascituro.
Art. 5. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os actos da vida civil :
J. Os menores de dczoseis annos.
l l. Os loucos de todo o genoro.
.
lll. Os surdos-mudos, que não puderem exprimit· a sua
vontade.
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IV. Os ausentes, declarados taes por acto do juiz.
Art. 6. São incapazes, relativamente a certos actos
(art. 147, n. 1 ), ou á. maneira de os exei·cer:
I. Os maiores do dezcseis o menores de vinte c um annos
(arts. 154 a 156).
II. As mulheres casadas, em quanto subsistir a sociedade
conjugal.
III. Os prodigos.
IV. Os selvicolas.
Paragrapho unico. Os selvicolas ficarão sujeitos ao regimen tutelar, estabelecido em leis e regulamentos especiaes,
c quo ccsRará á medida de sua adaptação.
Art. 7. Suppre-se a incapacidade, absoluta, ou relativa,
p(]]o modo instituído neste Cocygo, Parte Especial.
Art. 8. Na protecção que o Codigo Civil confere aos
incapazes não se comprehende o beneficio de restituição.
Art. 9. Aos vinte e um annos completos acaba a menow
ridade, ficando habilitado o individuo para todos os actos dll
vida civil.
Paragrapho unico. Cessará, para os menores, a incapa..
cidade: ·
I. Por concessão do pae, ou, se for morto, da mãe, e por
sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezoito
annos cumpridos.
11. Pelo casamento.
III. Pelo exercicio de emprego publico effectivo.
IV. Pela collação de gráo sciontifico em curso de ensino
superior ..
V. Pelo estabelecimento civil ou commercial, com eco·
nomia propria.
Art. 10. A existencia da pessoa natural termina com a
morte ; presumindo-se esta, quanto aos ausentes, nos casos
dos arts. 481
482.
l
Art. 11. Se dois ou mais indivíduos fallecerem na mesma
occasião, não se podendo averiguar se algum dos commo-·
rientes precedeu aos outros, presumir-sc-ão simultaneamente
'mortos.
Art. 12. Serão inscriptos em registro publico :
I. Os nascimentos, casamentos e obitos,
li. A emancipação por outorga do pae o~,mãe, ou por
sentença do juiz (art. 9, paragrapho unico, n. 1).
lll. A interdicção dos loucos e dos prodigos.
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IV. A ~cntença declt1ratoria da aqsencta,
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CAPITULO li
DAS PESSOAS JURIDICAS

SECÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 13. As pessoas juridicas são de direito publico, in•
terno, ou externo, e de direito privado.
Art. U. São pessoas juridicas de direito publico interno:
I. A União.
11. Cada um dos seus Estados e o Districto Federal.
III. Cada um dos Municipios legalmente constituidos.
Art. 15. As pessoas juridicas de direito publico são civil~
mente responsaveis por actos dos seus representantes que
nessa qualidade causem damnos a terceiros, procedendo de
modo contrario ao direito ou faltando a dever prescripto
por lei, salvo o direito regressivo contra os causadores
do damno.
Art. 16. São pessoas jurídicas de direito privado:
I. As sociedades civis, religiosas, pias, moraes, scientificas
ou litterarias, as associações de utilidade publica e as fundações.
II. As sociedades mercantis.
§ 1. o As sociedades mencionadas no n. I só se poderão
constituir por escripto, lançado no registro geral (art. 20, ~ 2°),
c rcger-se-ão pelo disposto a seu respeito neste Codigo, Parte
Especial.
§ 2. o As sociedades mercantis continuarão a reger-se
pelo estatuido nas leis commerciaes.
Art. 17. As pessoas juridicas serão representadas, activa
o passivamente, nos actos judiciaes c extra-judiciaes, por quem
es respectivos estatutos designarem, ou, não o designando,
pelos sens dircctores.
SECÇÃO I1
DO r.EC:ISTRO Cli'IT, DAS PESSOAS JURIIlTCAS

Art. 18. Começa a existencia legal das pessoas juridicas
de direito privado com a inscripção dos seus contractos, actos
constitutivos, estatutos ou compromissos no seu registro peculiar, regulado por lei especial, ou com a autorização ou
approvaç:1o do Governo, qn:wdo precisa.

Paragrapho unico. Serão averbadas no registro as alta ...
rações, que esses a.ctos soffrerem. ·
Art. 19. O registro declarará:
I. A denominação, os fins c a séde da associação ou fundação.
11. O modo por que se administra e representa, activa e
passiva, judicial c extra-judicialmente.
111. Se os estatutos, o contracto ou o compromisso são
reformaveis no tocante á administração, e de que modo.
IV. Se os membros respondem, ou não, subsidiariamente
pelas obrigações sociaes .
.
V. As condições de extincção da pessoa juridica e odes.
tino do seu patrimonio nesse caso.
SECÇÃO I1I
liAS SOCTEilAIJES OU ASSOCIAÇÕES CIVIS

Art. 20. As possoas jnridicas têm flxistcncia distincta
da dos seus membros.
§ 1. o Não Sfl podcr:1o constituir, sem previa autorização,
as sociedades, as agencias ou os ostabelecimentos do seguros,
montepio c caixas economicas, salvo as cooperativas e os
syndicatos profissionaes e agricolas, legalmente organizados.
Se tiverem de funccionar no Districto Federal, ou em
mais de um Estado, ou em territorios não constituidos em Estados, a autorização será do Governo Federal ; se em um só
Estado, do Governo deste.
§ 2. 0 As sociedades enumeradas no art. 16, que, por
falta de autorizaçfto on dn registro, se não reputarem pessoas
juridicas, nii.o poderão accionar a seus membros, nem a ter-.
ceiros ; mas estes poderão responsabilizal-as por todos os seus
aetos.
Art. 21. Termina a existencia da pessoa juridica:
I. Pda sua uissoluç:i.o, deliberada cntrfl os SCllS membros,
salvo o direito da minoria o de torceiros.
11. Pnla s11a. tlissoluç:1o, quando a lei dotorminc.
111. l'da sua dissolução em virtude de acto do Governo,
cassamlo-llw nsü\ a antorizaç:i.o de funccionar, quando a pessoa·
juridica ineorra <'m actos oppostos aos sf•ns fins ou nocivos
ao hmn publico.
Art. 22. Extinguindo-se uma associação de intuitos não
cconomicos, cujôs estatutos não disponham quanto ao destino
ulterior dos seus bens, c não tendo os socio<> adoptado a tal
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respeito' deliberação cffic,az, devolver-se-á o patrhnonio social
a um estabelecimento municipal, estadual ou federal, de fins
idr~nticos, ou semelhantes.
Paragrapho unico. Nfio havendo, no 1\lunicipio, no Estado,
ou no Districto Federal, estabelecimento mp taes condições, será
devolvido o patrimonio :\ Fazenda estadual, ou á nacional.
Art. 23. Extinguindo-se uma sociedade de fins economkos, o remanescente do patrimonio social compartir-se-á
entre os socios ou seus herdeiros.
SECÇÃO IV
DAS FUNDAÇÕES

Art. 24. Para crear uma fundação, far-lhe-á o seu institnidor, por escriptura publica ou testamento, dotação especial de bens livres, especificando o fim a que a destina, c dnclarando, se quizcr, a maneira de administml-a.
Art. 25. Quando insufficientes para constituir a fundaç<io, os bens doados ser:1o convertidos em títulos da diviJa•
publica, se outra coisa não dispuzer o instituidor, até que,
augmentados com os rendimentos ou novas dotações, perfaçam
capital bastante.
Art. 26. Velará pelas fundações o Ministerio Publico do
Estado, onde situadas.
§ 1. o Se estenderem a actividade a mais de um Estado,
caberá em cada nm clelles ao Ministerio Publico esse encargo.
§ 2. o Applica-sc ao Districto Federal c aos territorios
não constituídos em Estados o aqui disposto quanto a estes.
Art. 27. Aquellcs a quem o instituidor commetter a
applicação do patrimonio, em tendo sciencia do encargo, formularão logo, de accórdo com as suas bases (art. 24), os estatutos da fundaç<lo projectada, submcttendo-os, em seguida,
á approvação da autoridade competente.
Paragrapho uni co. Se esta lh'a denegar, suppril-a-á o
juiz competente no Estado, no Districto Federal ou nos territorios, com os recursos da lei.
Art. 28. Para se poderem alterar os estatutos da fundação, é mistér:
I. Que a reforma seja dclibm·ada pela maioria absoluta
dos competentes para gerir c representar a fundaç<1o.
11. Que não contrarie o fim desta.
UI. Que seja approvada pela autoridade competente,
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Art. 29. A minoria vencida na modificação dos estatutos poderá, dentro em um anno, promover-lhe a nullidade,
recorrendo ao juiz competente, salvo o direito de terceiros.
Art. 30. Verificado ser nociva, ou impossível a mantença de uma fundaçíjo, ou vencido o prazo de sua existencia,
o patrimonio, salvo disposição em contrario no acto constitutivo, ou nos estatutos, será incorporado em outras fundações, que se proponham a fins eguaes ou semelhantes.
Paragrapho unico. Esta verificação poderá ser promovida judicialmente pela minoria de 1que trata o art. 29, ou
pelo Ministcrio Publico.

TI'l.'ULO II
]")o

dornicilio civil

Art. 31 . O domicilio civil da pessoa natural é o logar
onde ella estabelece a sua residencia com animo definitivo.
Art. 32. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residencias onde alternadamente viva, ou varios centros do
ocçupações habituaes, considerar-so-á domicilio seu qualquer
destes ou daquellas.
Art. 33. Ter-se-á por domicilio da pessoa natural, que
não tenha residencia habitual (art. 32), ou empregue a vida
em viagens, sem ponto central de negocios, o logar onde for
encontrada.
Art. 34. l\1uda-se o domicilio, transferindo a rcsidencia,
com intenção manifesta de o mudar.
Paragrapho unico. A prova da intenção resultará do
que declarar a pessoa mudada ás municipalidades dos logares,
que deixa, e para onde vae, ou, se taes declarações não fizer,
da propria mudança, Gom as circumstancias que a acompanharem.
Art. 35. Quanto ás pessoasjuridicas o domicilio é:
I. Da União, o Districto Federal.
11. Dos Estados, as respectivas capitaes.
IIL Do .Município, o logar onde funccione a administração municipal.
IV. Das demais pessoas jurídicas, o logar onde funccionarem as respectivas directorias e administrações, ou onde
elegerem domicilio especial nos seus estatutos ou actos con·
stitutivos.
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§ 1 . o Tendo, porém, a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em logarcs difierentes, cada um será considerado
domicilio para os actos nelle praticados.
§ 2. o Se a administração, ou directoria, ti ver a sé<lc no
estrangeiro, haver-se-á por domicilio da pessoa juridica, no
tocante ás obrigações contrahidas por cada uma das suas
agencias, o logar do estabelecimento, sito no Brasil, a que
ella corresponder.
Art. 36. Os incapazes têm por domicilio o dos seus representantes.
Paragrapho unico. A mulher casada tem por domicilio
o do marido, salvo se estiver desquitada (art. 315), ou lhe
competir a administração do casal (art. 251).
Art. 37. Os funccionarios publicas reputam-se domiciliados onde exercem as suas funcções, não sendo temporarias,
periodicas, ou de simples commissão, porque, nestes casos,
ellas não operam mudança no domicilio anterior.
Art. 38. O domicilio tlo militar mn serviço acti vo ó o
logar onde servir.
Paragra.pho unieo. As pessoas com praça na armada
têm o seu Jomicilio na respectiva estação na vai, ou na sédn
do emprego que estiverem exerc1mdo, em terra.
Art. 39. O 1lomic.ilio dos officiaes e tripulantes da
marinha mercante é o logar onde estiver matriculado o navio.
Art. 40. O preso, ou o desterrado, tem o domicilio no logar
onde cumpre sentença.
Art. 41 . O ministro ou agente diplomatico do Brasil,
que, citado no estrangeiro, allegar exterritorialidade sem designar onde, no paiz, o seu domicilio, poderá ser demandado
no Districto Federal ou no ultimo ponto do tcrritorio brasileiro onde o teve .
Art. 42. Nos contractos cscriptos poderão os contrahentes especificar domicilio onde se exercitem c cumpram os
direito;:; e obrigaçües delle,; resultantes.
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LIVRO !I

Dos bens
':J.'I'-['ULO UNICO

1">a!'! {_lifterentcs classes de bens

CAPITULO I
DOS BP.Nl'l CONSinERADOS RM SI JIIESMOS

DOS BENS UUIOVEIS

Art. 4.3. Sfío bens immovcis:
I. O solo com os seus acccssorios e aujacencias naturaes
comprehendendo a supcrficie, as arvores e fructos pendentes,
o espaço aereo e o sub-solo.
11. Tudo quanto o homem incorporar permanentemente
ao solo, como a semente lançada á terra, os edificios c construcçõcs, de modo que se não possa retirar sem destruiçi'lo,
modificação, fractura, ou damno.
111. Tudo quanto no immovel o proprietario mantiver
intencionalmente empregado em sua exploração industrial,
aformoscamen to, ou commodidade.
Art. 44 . Consideram-se immoveis para os elfcitos Jegaes:
·
I. Os direitos rcaes sobre immoveis, inclusive o ptmhor
agricola, c as acçõus que os asseguram.
Il. As apolices da divida publica oneradas com a cbusula de inalienabilidade.
lii. O din)ito á. succcss;1o aberta.
Ar L. .H.L Os bens de que trata o art. -í3, u. lJJ, podem
ser, em qualquer tempo, mobilizados.
Art. 46. Não perdem o caracter de immovcis os materiaPs provisoriamente separados de um pn~dio, pam nellc
IIJ(:\Smo se recmpregarem .

continua aqui->
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SEC:Çt\0 Il
DOS flENS MOVEIS

Art. 4 7. S:i.o movnis os bens susceptíveis dn movimnnto
proprio, on tln remoç:i.o por força allwia.
Art. 48. Consideram-se mo vois para os effi~itos lngacs:
f. Os direitos rnans Robre obj<~ctos movnis o as aeçfins
,
eon·nRpond<mtes.
H. Os llin~itos de obrigaç:i.o r as nr,çfirs rr.sprr,tivas.
JJJ • Os J i rni tos de an to r.

Art. !d). ÜR matm·i:ws destinados a alguma r,onstrucção,
emquanto n:i.o Ji1rem emprr.gados, conservam a sua qualidade
UC moveis, rmdquirindo essa qnaJidal\1~ OS provcnientl'S da
demoliç:io Lln a.l~tllll predio.
SECÇAO JII
]),\S COISAS FUNr.IVF.TS F. CONSTniiVET,:

:;o, S:io fungíveis os moveis que potlem, c n:ío
os qtw n:i.o podmn snbst.itnir-se por outros da mesma
s 1weie, qualid:ulc n quantidade.
Art. !)1 . S:1o consmni vds os bens moveis, cujo uso importa dnstrniç:io immediata da propria substancia, sr.ndo
t:uubem r,om;id<!l'::tdos taes os dnstinallos a ali<maç;io.
Art.

ungiv<~is

SECÇ.~O

DA~

IV

COISAS !liHSH'EIS F.

!NnTV!SI\'El~

Art. !i2. f:oiRas diviRiveis são aR qnc se podom partit·
em porçfi()s rna<~R o distinr.tas, formando cada qual nm todo
pnrfeito.
'
Art. ri~. S:1o indivisiveis:
I. Os bens qun se n:io podem partir Rem altoraç:1o nn.
ema subRtancia.
·
11. Os qun, embora natnralmcntÓ di visíveis, se consi •
rlrmm indivisi vnis por lei, ou vontade das partes.
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SECÇÃO V
DAS COIS,\S SINGULARES E COLLEC'flVAS

Art. 54. As coisas simples ou compostas, materiacs ou
immateriacs, são singulares ou collectivas:
I. Singulares, quando, embora reunidas, se consideram
de per si, independentemente das demais.
11. Collcctivas, ou univcrsaes, quando se encaram aggrcgadas em todo.
Art. 55. Nas coisas collectivas, só em dcsapparcccndo
todos os indivíduos, menos um, se tem por cxtincta a wllcctividadc.
Aà. 56. Na collectividade, fica subrogado ao individuo
o respectivo valor, c vice-versa.
Art. 57. O patrimonio c a herança constituem coisas
uni versaes, ou universalidades, e como tacs subsistem, emhora não constem de objectos materiaes.
CAPITULO 11
DOS flENS llECIPROCAliiENTE CONSIDERADOS

Art. 58. Principal é a coisa que existe sobre si, abstracta
ou concretamente. Acccssoria, aquella cuja cxistencia suppõc
a da principal.
Art. 59. Salvo disposição especial em contrario, a coisa
acccssoria segue a principal.
Art. 60. Entram na classe das coisas acccssorias os
fructos, productos c rendimentos.
Art. 61 . São accessorios do solo:
I. Os productos organicos da superficie.
li. Os mincracs contidos no sub-solo.
IH. As obras de adhcrcncia permanente, {(~i las acima oll
abaixo da superficie.
Art. 62. Tambcm se consideram accessorias da coisa
todas as bemfeitorias, qualquer que seja o seu valor, excL~pto:
I. .\. pintura em relaçã.o á tela.
H. A csculptura em relação á materia prima.
III. A escriptura c outro qualquer trabalho graphico, em
relação á ma teria prima que os recebe (art. 614).

Art. r,::. :\s h1~mfeitorias podem ser volnpl.narias, ut1~is
on neccssarias:
§ 1." S:1o volnptuarias as de mero deleite on recreio, que
não augnwntam o 11so hahit.nal 1la coisa, ainda rpte a tornem
mais agradavd ou sej:un de elevado valor.
§ 2." S:ío tlt1~is as 1{\11~ augmentam ou litcilitam o uso da
coisa.
§ 3. o S:1o neccssarias as que têm por fim conservar a
cois:t ou evitar que se deteriore.
A.rt. 64. Não se consideram bcmfeitorias os melhoramentos sobrevindos á coisa sem a intct:venç:1o do proprietarlo,
possuidor 011 detentor.

CA I'JTULO 111
tm:c> IIE:'IS l'UHLlCOS J•; I'AllTICULAJ:ES

Art. <li3. S:1o publicos os bens do domínio nacional per1.encl~nt.es :í.

1Jnh1o, aos Est.:nlos, ou aos Municípios. Todos os
outros s:ío part.ieularcs, snja qual for a p1~ssoa a qtw pertencerem.
Art. ftG. Os br~ns publicos são:
I. Os de nso commum do povo, taPs corno os 111al'1's,
~~slratlas, ruas c praças.
11 . Os de nso especial, taes como os cdificios ou terrenos
applicados a s1~rviço on estabelecimento federal, estadual ou

rios,

mtmieipal.
III. Os dominicacs, isto ó, os que constituem o pa.trimonio
rl:t Uni:lo, dos Estados, ou dos Municipios, como o~jccto de
din~ito pessoal, ou real de cada uma dessas entidades.
Art. G7. Os bens de que trata o artigo antecedente só
IWI'dl~ri'io a inalienabilidark, rpw llws 1:~ peculiar, nos casos n
mnna IJilf~ ;1, ki prcserever.
~' rt. GB. O uso commllltl dos lwns pu blicos pod1~ ser gratuito, ou n'Lribuido; confornw as leis da Unirw, dos Estados, 011
dos ,~T11nicipios, a cuja ad111inistr:ll::ío JWrl.!'nccrcm.

C_\ PITU:LO IV

Art. G~. ~iio coisas fora de commercio as insusceptivcis
de apropriação, I) as legalmente inalienavcis.

!5
CAPITULO V
llll

Art. 70. E

BE~r

DE FAn!ILIA

l)l~rmitlido

aos clwli:s <k liuHilia <kst.inat·
domicilio <ksta, com a clausula d<: ficar
isento de <'x<:cw:ão por dividas, salvo as '1"': provierem de
impostos rr:btivos ao llH.'smo predio.
Paragra.pho unico. Essa isen•:ão duran't <'UH!Uanfo viv•:rem os conjngPs <: até rpw os filhos compleV·rn sua. maioridade.
Art. 71. Para o <'X<:rcicio <ksse tlin•ito <': n<:('l' ...,sario que
os instituirlon•s no acto da institui\.;io n;io f<•nham dividas,
cujo pagamt:nfo possa por dk ser pn•judica<lu.
Paragrapho unico. A isençfw se refer•~ a dividas poste·
rim·es ao acto, u n<lo ;'ts anteriores, se s•~ verificar que a solução destas se tornou inr:xerrui v1.:! em virturk tlo acto da
um pn:dio para

institnicfío.
A1~t. 72. O [ll'<•d in, nas condiçt,es acima di tas, nflo poder;i t<:r outro dl'sf.ino, llll :-;.:r ali1:nadn, Sl'lll o cons,•ntillwnf.o
dos inten:ssados 1: dos seus represcntant<:s lt:gaes.
Art. 73. A instituiç<l.n devm·á constar (k instrunwnto
publico inscripfo nn n:gistro dr: immoveis ~~ publi'cado na imprensa local c, JW, t:tlta cksfa, na da capital do Est:ulo.

LIVRO III

Dos factos juridicos
DISPOSIÇÜES PRELlJIIINAI\ES

\ rf. 7'1. N~1. ~tcquisi(;;io dos dir('if.os sr· oliSf'T'Yariio (~:;;tas

rcgr;ts :

I. .\ dquirf'm-se os direitos mcdiant~: acfo do adquirente,
ou por intt:rmf'dio de outrem.
li. Pork 11ma pesso<t a<lquiril-os para si, or; para terceiros.

JII. Dizem-se actuaes os direitos completa.mente atlquiridos, e futuros os cnja acquisição n;1o se acabou de operar.
Paragrapho unico. Chama-se deferido o direito futuro,
quando sua acquisição pende sómentc do arbítrio do sujeito;

,\CTOS DO PODE!t LEUISLATIVO

n;io

ddi~ritlo,

quando se ~uhordina a

facto~-; ou

condiçfu~s

Jitlli v•~is.
Art. 75. A todo o direito corrcspomk uma acç<lo, <IUC
o assegura .
Art. 76. Para propor, on cmlt•~star uma acçfio, é necessario tPr Jpgjf.illW intPI'I'SSI~ I~COIIOillico, OU llHH'aJ.
l'aragrapho unico. O int•·ressu utor;d só autori1.a a acçilo
tjuando toque tlirectaHH'!lle ao autor, ou á su;t familia.
Art. 77. Pt~rece o direito, pen~etm<lo o seu objecto.
Art. 78. Entende-se que pcrec•~u o objecto do direito:
I. l,loramlu IH~rde as qualithull's <~sscnciaes, ou o valor
cwnomico.
H. Quando s•; confnnde <~um Olltro, tle mOLlo que se nHo
possa distinguir.
li I. Quando fie;~. <~llt Jogar de onde nüo pOlk ser retirado.
_t\ rt. 79. Se a coisa perecer por facto ai h rio ú vontarle
do dono, tnrú cst<~ acçilo, pelos prejnizos contra o culpado.
Art. 80. A me:mw acç;1o de penlas e damnos terá o
dono contra a.<judln fflte, incumbido de conservar a coisa,
por negligencia a deixe perecer; cabendo a este, por sua vez,
direito regressivo contra o t;>.rcciro culpado .
..-_L' .I.'_i' ULO I

I>os actos ju.ridicos

CAPITULO I
I

D!Sl'OSIÇÕES GERAES

:\ rt. HL Todo o acto licito, r[tW tenha por fim immediato
adrplirir, rt~sguardar, transferir, módificar on extinguir direit.•.Js,
s<~ d<~llOIItina a elo juridico.
Art. 82. A valilladc do acto jurillico requer ag~mtu capaz
(art. 145, n. I), objecto licito e lorm:t prescripta ou n;1o d·~
k'>a. nrn Ir: i (arts. 1:2!), 130 e 145).
Art. 8:}. A incapaci<bde du uma tias partes n:lo pod1~
St)f invocada pela outra mn proveito proprio, sal v o se for indi visivd o objecto do direito ou da obrigaç;Io commum.
A ri. 8 ~. As 1wssoas absolutam<mte incapazes sr~r;lo n~
prnsen l.adas pdos paus, tutores, ou curadores em tmlos os actos
j uridicns (art. U); ;1s rdativammttdncapaz·~s pelas pessoas unos
acl.os <[11'~ <)st;~ C01ligo <kt<·rmina (arts. G, Hi4 ~~ 427, n. VIJ).
:\rt. 81.i. Nas d<·clara<,~ões du vontade su attr~nderá mais
<i sua lnteni:<1o tpt•~ ao scntitlo littcral da linguagem.
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CAPITULO ll
nos

Dl<;l.'B!TUS DOS ACl'US J UlllDICOS

SECÇÃO l
IHJ ERRO OU IGNORANCIA

Art. l-lli. Süo annullaveis os actos juridicos, quando as
dedaraÇÕI!S tln vontarl1~ mnanai·em de erro substancial.
Art. 87. Consirlera-se erro substancial o qu~ int1~ressa á
natureza do acto, o ohjecto principal da declaraçfi.o, ou alguma '
das qualidades a elle csscnciaes.
Art. 88. Tem-se egualmcnte por erro substancial o que
disser respeito a qualidades. essenciaes da pessoa, a quem se
refira a declaração de vontade.
Art. 89. A transmissão erronea da vontade por instrumento, ou por interposta pessoa, pode arguir-sc de nullirladc
nos mesmos casos em que a declaração directa.
Art. 90. Só vicia o acto a falsa causa, quando expressa
como raz;io determinante ou sob fórma de condição.
Art. 91 . O erro na indicação da pessoa, ou coisa, a que
o referir a declaração de vontade, não viciará o acto, quando,
por sou contexto c pelas circumstancias, se puder identificar
a coisa ou pessoa cogitada.
SECÇ.\0 Il
DO DütfJ

Art. U2. Os actos j uri1licos s:1o ann11lb veis por dolo,
quando este fúr a sua causa.
Art. !):l. O d~,]o accidental só obriga á satisfação das
perdas e damnos. E accirlental o dolo, quando a seu despeito
o acto se teria praticado, embora pcw outro modo.
Art. !)4. Nos actos hilateraes o silencio intencional 1le
urna das partes :t respeito de façto ou qualidade que a outra
parte haja ignoratlo, constitue omissão dolosa, provando-se quo
sem ella se nüo teria celebrado o contracto.
Art.' 95. Pode lambem ser ann ullaclo o acto por dolo de
terceiro, se uma das partes o soube.
Art. !JG. O dolo do representante de uma das partes
só obriga o representado a responder civilmente at6 á importancia do proveito que teve.
Poder Legislativo- 1916- Vol. (,
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Art. 97. Se ambas att partes procederam· com dolo,
nenhuma podo all<~gal-o, para annullar o acto, ou reclamar
indemnização .
SECÇ:\.0 lll
liA

CUACÇÃO

\ rt. \IH. .\ coacr:.;io, para viciar a manifPstar:.áo d~ von~
tlt~ st~r tal, qtw incuta ao pacit~nte fundado tl)mor de
damno ú sua JlPRsoa, á sua üuntlia, ou a seus bens, imminentH
t) egnal, pelo mtmos, ao n·wiavd do aclo extorquido.
Art. U!). No apn~ciar a cuacc:<"ío, se terá em conta o sexo,
a edadt~, a eondit.:<1o, ;~ SaiHk, o f.t~mpenunento do paciente c
todas as rkmais circumstancias, que lhe possam inlluir na gra
v idade.
Art. 100. N<io se considera coaccão a ameaea do exercido normal tle um direito, nem o sim.ples temor ;·evcwncial.
Art. 101 . A coacç;to vicia o acto, ainda quando excrcitla por tl'.rct~iro.
~ 1. u Se a coact.,~üo exercida por terceiro for prcvimwmte
conhecida á parte, a quem aproveite, responderá t~sta solidariamnn te com a<[udlc por todas as perdas c uamnos.
~ 2. 0 Se a partt~ prtjudicada com a annullaç<1.o tlo acto
nào soube rla. coacçüo exercida por terceiro, só este responderá pelas perdas c damnos.
f.;uk, ha
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SECÇÃO IV

.<\ri. I 02. lh.ver:\, sirnul:v:iio nos acl.os j11ridicos em
gnral :
J. Quando apparent.arcm confi~rir ou Lramanittir direitos
a pessoas divt·rsas das a. qunm rmdmcntc sn confm·em, ou
transmittcm.
li. Quando contiverem dedaraç:i.o, confissão, condição, ou
clausula não venladeira.
III. Quando os instrumentos particulares forem ante·
datados, ou postlatados.
Art. 10:1. A simulaç<1o n;i.o se considerar{~ llefeito em
<tnalquer dos casos do artigo antecedente, quando não houver
intcnçáo de prl'judicar a tt)rcciro8, ou de violar disposição de lei.
Art. 104. Tendo havido intuito de prejudicar a terceiros, ou infringir preceito de lei, nada poderão allegar; ou
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requerer os contrahentes em juizo quanto á simulaçüo do acto,
dt~ um contra o outro, ou coutra terceiros.
Art. 105. Poderào demandar a nulliuade dos actos simulados os terceiros lesados pela simulação, ou os representantes
do poder publico, a bem da lei, ou da fazenda.

em litígio

SECÇAO V
llA F!lAUJ>E CONTflA CREDORES

•

Art. HHi. Os actos de transmissfto gr-atuita. (k bens, ou
remiss;i.o de di vida, quando os pratique o devedor jú. insolvente, ou seja por dles reduzido á insolvencja, poderão ser
annullados pelos credores chirographarios como lesivos dos seus
direitos (art. 10!)).
Paragrapho unico. Sú os credores, que já o eram ao tempo
desses actos, podem pleitear-lhes a annullação.
Art. 107. Serão egualmentc annullaveis os contractos
onerosos do devedor insolvente, quando a insolvencia for
notoria ou houver motivo para ser conhecida do outro contrahentc.
Art. 108. Se o adquin:mte Llos bens do devedor insolvente ainda m1o tiver pago o preço c este for, approximadamente, o corrente, desobrigar-se-á depositando-o Pm juizo,
com citaciio edital de todos os interessados.
Art: 109. A competente acçào, nos casos dos arls. 10G
c 107, poderá ser intentada contra o devedor insolvente, a
pessoa que com clle celebrou a estipulação considerada fraudulenta, ou terceiros adquirentes que hajam procedirlo de
má fé.
Art. HO. O credor chirographario, que rrceber <lo <lcvedor in sol vente o pagamento da divida ainda n:lo YC'ncida,
ficará obrigado a repor ú massa o qtw recebeu.
Art. 11 J . Presumem-se fraudatorias elos direitos dos outros credores as garantias de dividas que o devedor insolvente
tiver dado a algum credor.
Art. 112. Presumem-se, porém, de hôa fé c valem, os
ncgocios onlinarios indispensaveis á manutenção de estabelecimento mcl"cantil, agricola, ou industrial do devedor.
Art. H 3. A.nnullados os actos fraudulentos, a vantagem
rr•sultantc reverterá em proveito da massa.
Paragrapho nnico. Se os actos revogados tinham por unico
' ohjccto attribuir direitos prefcrenciaes, mediante hypotheca,
antichresc, ou penhor, sua nullidade importará sómonte na annullação da. prefcrencia njustada.
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CAPITULO III
DAS 1\IOOALlDAD~S DOfl ACTOS JURJDICOR

Art. 114. Cons~dcra-sc condição a clausula, que subordina o cflcito do acto jurídico a evento futm'o c incerto.
Art. H 5. São licitas, em geral, todas as condições, que
a lei não vedar expressamente. Entre as condições defe~s se
incluem as que privarem de todo cffeito o acto, ou o sujeitarem
ao arbítrio de uma das partes.
Art. 116. As condições physicamentc impossíveis, bem
como as de não fazer coisa impossível, têm-se por inexistentes. As juridicamente impossíveis invalidam os actos a cllas
••
subordinados.
Art. H 7. Não se considera condição a clausula, que n:1o
derive exclusivamente da vontade das partes, mas decorra necessariamente da natureza do direito, a que accedc.
Art. 118. Subordinando-se a cfficacia do acto á condiç:1o
suspensiva, emquanto esta. se mio verificar, não se terá adquirido o direito, a que ell~ visa.
Art. 119. Se for rcsoluti va a condição, em quanto esta se
n:io realizar, vigorará o acto jurídico, podendo exercer-se desde
o momento deste o direito por clle estabelecido ; mas, verificada a condiç<io, para todos os elfcitos, se extingue o direito a
que ella se oppõe.
l)aragrapho unico. A condição rcsoluti va da obrigação pode ser expressa, ou tacita; operando, no primeiro
caso, de pleno direito, e por interpellação judicial, no segundo.
A rt. 120. Hepula-se verificada, quanto aos ciTei tos jurídicos, a condiç:1o, cujo implemento for maliciosamente obstado
pela parte, a quem desfavorecer.
Considera-se, ao contrario, n:io vcriíicada a condiç:i.o maliciosamentc levada a clfeito por aquelle, a quem aproveita o
seu implemento.
Art. 121. Ao titular do direito eventual, no caso de
condiç<lo suspensiva, é pcrmittiLlo exercer os actos destinados
a conservai-o.
Art. 122. Se algucm dispuzcr de uma coisa sob condição suspensiva, c, pendente esta, fizer quanto áquella novas
disposições, estas não tcr;lo valor, realizada a condiç:1o, se com
dla forem in com pati veis.
· Art. 123. O termo inicial suspende o exercido, mas não
a acquisição do direito.
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Art. f 24. Ao termo inicial se applica o disposto, quanto
á condição suspensiva, nos arts. 121 c 122, c ao termo fina), o
.
disposto acerca da condição resolutiva no art. H 9;
Art. 125. Salvo disposição em contrario, computam-se
os prazos, excluindo o dia do começo, c incluindo o do ven.
cimento.
§ 1 . o Se este cair em dia feriado, considerar-se-á pro·
rogado o prazo até o seguinte dia util.
§ 2. o Meiado considera-se, em qualquer mez, o seu docimo quinto dia.
§ 3. o Considera-se mez o período successivo de trint~
dias completos.
§ 4. o Os prazos fixados por hora contar-se-ão de minuto
a minuto.
Art. 126. Nos testamentos o prazo se presume em favor
do herdeiro, e, nos contractos, em proveito do devedor, salvo
quanto a esses, se do teor do instrumento, ou das circumstancias, resultar que se estabr.leceu a benoficio do credor,
ou de ambos os contrahentes.
Art. 127. Os actos entre vivos, sem prazo, são exequivcis desde logo, salvo se a execução tiver de ser feita em Jogar
diverso on depender de tempo.
Art. 128. O encargo não suspende a acquisição, nem o
exercício do direito, salvo quando expressamente imposto no
acto, pelo disponente, como condição suspensiva.
CAPITULO IV
DA FÓRMA DOS ACTOS JURJDJCOS E DA SUA PROVA

Art. 129. A validade das declarações de vontade ndo
dependerá de fórma especial, senão quando n. lei expressamente a exigir (art. 82).
Art. 130. Não vale o acto, que deixar de revestir a fórma
especial, determinada em lei (art. 82), salvo quando esta commine sancção differente contra a preterição da fórma exigida.
Art. 131. As declarações constantes de documentos assignados presumem-se verdadeiras em relação aos signatarios.
Paragrapho uni co. Não tendo relação directa, porém,
com as disposições principaes, ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados
em sua veracidade ao onus de provai-as.
Art. 132. A annuencia, ou a autoriznç;1o de outrem, no'
cessaria á validade de um acto, provar-se-á do mesmo modo que
este, e constará, sempre que ser rossa, do proprio instrumento'

continua aqui->
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Art. 133. No contracto celebrado com a clausula de não
valer sem instrmp.cnto publico, este é da substancia elo acto.
Art. 13L E, outroRim, da RubRtancia do neto o instrumento publico:
I. NoR pactoR antenupciacR n naR adopçõcs.
li. Nos contractos conRtitut.ivos ou translativos de direi~
tos reacs sobre immoveis de valor superior a um conto de
réis, exceptuaclo o penhor agrícola.
Art. 135. O instrumento particular, feito e assignado, ou
sómente assignaclo por quem esteja na disposição e adminis~
traç11o livre de seus bens, sendo subscripto por duas testemu·
nhas, prova as obrigações convencionaes de qualquer valor.
Mas os seus elfeitos, bem como os da cessão, não se operam,
a respeito de terceiros (art. 1. 067), antes de transcripto no
registro publico.
Paragrapho uni co. A prova do instru~cnto particular
pode supprir-sc~ pelas outras de caracter legal.
Art. 136. OR actoR jurídicos, a que st) n:io impõe fórma
especial, poder:lo provar-se ll1f)diante:
I. Confissão.
11. Actos proeessatlos em juizo.
Ill. Documentm; publir,os ou particulares.
IV. Testemunhas.
V. Presumpção.
VI. Exames c vistorias.
VII. Arbitramento.
Art. 137. Farão a mesma prova que os originaes as cer·
tidões textuaes de qualquer peça judicial, elo protocollo das au·
diencias, ou ele outro qualquer livro a cargo do escrivão,
sendo extrahidas por ellc, ou sob a sua vigilancia, c por elle
subscriptas, assim como os traslados de autos, quando por
outro notario concertados.
Art. 138. Ter:io tambem a mesma força probante os traslados e as certidões extrahidas por official publico, de instrumentos ou documentos lançados em suas notas.
Art. 139. Os traslados e certidões, a que alludem os dois
artigos antecedentes, considerar-se-ão instrumentos publicos,
se os originaes se houverem produzido em juizo como prova
de algum acto.
Art. 140. Os escriptos de obrigação redigidos em lingua
estrangeira serão, para ter elfeitos legacs no paiz, vertidos em
portnguez.
Art. 141. Salvo os casos expressos, a prova cxclusivamPnte testemunhal só se admitte nos contractos, cujo valor
n:io passt) lk nm conto dt~ róis.
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Paragrapho unico. Qualquer que seja o valor do contracto, a prova testemunhal é admissivel como subsidiaria ou
complementar da prova por escripto.
Art. 142. Não podem ser admittidos como testemunhas:
I. Os loucos de todo o genero.
11. Os cégos e surdos, quando a sciencia do facto, que se
quer provar, dependa dos sentidos, que lhes faltam.
I li. Os menores de dezeseis annos.
IV. O interessado no objecto do litigio, bem como o ascendente c o descendente, ou o collateral, até o terceiro gráo
de alguma das partes, por consanguinidadc, ou affinidade.
V. Os conjuges.
Art. 143. Os ascendentes por consanguinidade, ou affinidade, podem ser admittidos como testemunhas em questões em
que se trate de verificar o nascimento, ou o obito dos filhos.
Art. 144. Ninguem pode ser obrigado a depor de factos,
a cujo rP-speito, por estado ou profissão, deva guardar segredo.
CAPITULO V
DAS

NULLIDADES

Art. 145. É nullo o acto juridico:
I. Quando praticado por pessoa absolutamente incapaz
(art. 5).
li. Quando for illicito, ou impossível, o seu objecto.
111 • Quando não revestir a fórma prescripta em lei
arts. 82 e 130\.
IV. Quando for preterida alguma solemnidadc que a lei
considere essencial para a sua validade.
V. Quando a lei taxativamente o declarar nullo ou lho
negar elfoito .
Art. 146. As nullidades do artigo antecedente podem ser
allegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministerio Publico,
quan~o lhe couber intervir.
Paragrapho unico. Devem ser pronunciadas pelo juiz,
quando conhecer do acto ou dos seus effeitos e as encontrar
provadas, não lhe sendo permittido suppril-as, ainda a requerimento das partes.
Art. 147. É annullavel o acto jurídico:
I. Por incapacidade relativa do agente (art. 6).
11. Por vicio resultante thcrro, dolo, coacç;i.o, simulaç:i.o,
ou fraudo (arls. 86 a 113).
Art. 148. O acto annullavel pode sm· ratificado pelas
partes, salvo direito de terceiro.
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A ratificaç:i.o rctroage á data do acto.
Art. 149. O acto de ratificação devo conter a substan~
cia da obrigaç:io ratificn.da e a vontade expressa de ratificai-a.
Art. 150. É excusada a ratificação expressa, quando n.
obrigação já foi cumprhla nm parte pelo dnvndor, Rciente do
vicio que a inquinava.
Art. UH . A ratificação expressa, oU: a execução volun·
taria da obrigação annullavel, nos termos dos arts. 148 a USO,
importa renuncia a todas as acçõcs, ou cxcepçõcs, de qne dis·
puzesse contra o acto o devedor.
Art. 152. As nullidades do art. 14 7 não têm effeito
antes de julgadas por sentença, nem se pronunciam de officio.
Só os interessados as podem allegar, e aproveitam exclusivamente aos que as allegarmn, salvo o caso do solidariedade,
on indivisibilidado.
Paragrapho unico. A nnllidade do instrumento não induz
a do acto, semprP qun este pudor provar-se por outro
meio.
Art. 1 ))3. A nullidade parcial de um acto não o prejudicará na parte válida, se esta for soparavel. A nullidade da
obrigação prineipal implica a das obrigações acccssorias, mas
a destas mio induz a da obrigação principal.
·
Art. '1154. As obrigações contrahidas por menores, entre
dezeseis e vinte e um annos, são annullaveis (arts. (i o 84),
quando resultem de actos por elles praticados:
I. Sem autnriznçiío dn S('US legítimos representantes
(art. 84).
li. Sem assist(~ncia do cnmdnr, que nellns houvesse de
intervir.
'
Art. 15!'). O menor, entre dezeseis e vinte e um annos, não
pode, para se eximir a uma obrigação, invocar a sua edade,
se dolosamente a occultou, inqucrido pela outra parte,
ou se, no acto dn se obrigar, nspontannamnntf' sn dr.cbrou
maior.
Art. 156. O nlenor, entr(~ dezeseis c vinte c um annos,
equipara-se ao maior quanto ás obrignçüPs resultantes de actos
illicitos, em que for culpado.
Art. 157. Niugucm pode reclamar o que, por uma obrigação annullada, pagou a um incapaz, se não provar que re·
vnrten em proveito dnlle a importancia paga.
Art. 1GS. Annullado o acto, restituir-sc-:io as partes ao
estado, em que antes delle se achavam, o nfio sendo possivel
rest.it.tJil-as, ser;ío indcmnizadas com o equivalente.
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TITULO II
Dos actos illicitos

Art. Hi9. Aquelle que, por acção ou omissão voluntaria,
nnglignnda, ou imprudencia, violar direito, ou causar pn~jnizo
a outrem, fica obrigado a reparar o damno.
A vcrificaçfto da culpa e a avaliação da responsabilidade
regulam-se pelo disposto neste Codigo, arts. 1.ti!H a 1.532 e
1.542 a 1.553.
Art. 160. Não constituem netos illicitos :
I. Os praticados em legitima defeza ou no cxcrcicio
rngular dl~ um direito reconhecido.
li. A deterioração ou destruiç;1o da coisa alheia, afim do
rmnovcr perigo imminente (arts. 1.!HO c 1.1120).
.
l 1aragrapho unico. Neste ultimo caso, o acto será legi·
timo, só mente quando as circumstancias o tornarem absolutamenté necessario, n;io excedendo os limites do imlispensavcl para a rnmoç:io do pnrigo.
TITULOIII

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 161. A renuncia da prescripção pode ser expressa,
ou tacita, c só valerú, sendo feita, sem prejuizo de terceiro,
depois que a prescripção se consummar.
·
Tacita l) a renuncia, quando se presume dn f.'letos do
intoJressado, ineompativeis com a prescripção.
Art. 162. A prescripção pode ser allegada, em qualquer
instancia, pela parte a quem aproveita.
Art. 163. As pessoas jurídicas estão sujeitas aos elfeitos
da prescripção c podem invocai-os sempre que lhes aproveitar.
Art. 1ü4. As pessoas que a lei priva de administrar os
proprios benE', têm acção regressiva contra os seus representantes legaes, quando estes, por dolo, ou negligencia, derem
causa á prescripção.
Art. 165. A prescripç;io iniciada contra uma pessoa con·
tinúa a correr contra o seu herdeiro.
·
Art. 166. O juiz n<io pode conhecer da prescripção de
direitos patrimoniacs, se n;lo foi invocada pelas partes.
Art. 167. Com o principal prescrevem os direitos acccs·
~orios.
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C.\ PITULO II
l1AS CAI!~A~ (•lJE IMI'EilP.M OIJ SlJSPENDT•:M A PRF.flCRIPÇÃO

Ar'l.. 1GH. N:i.o COJTP a prc~cripç:i.o:
r • Entt·c~ conj ng-ns, na con~tancia. do matrimonio.
TI. Entre asec~ntlc~ntes e descemlnntes, durante o patrio
poder.
Til. Entt·c~ tutelados ou cma.telados o sr.ns tutores ou
cm·adorc!~, dnrantn a tutela on curatela.
JV. Em f:wor do credor pi~noratido, do mandatario, c,
em geral, da!; pessoas qrw lhes s:1o equiparadas, contra o depo·
sitantn, o devedor, o mandante e as pessoas representadas, ou
seus herdciros, quanto ao tlirnito n obrigações relativas ·.os
bc~ns confiaclos :'t sna gnanla.
Art.. Hi~l. Tambmn n:i.o r.orre a pres('.ripc:ão:
r. Conl r·a os inc:apazns dc~ que tr·ata o art. !i.
11. Contra os arrsnnles Jo Brasil c•rn snrvic~o publico lia
Uni<io, dos E'ltados, o li dos 1\IHnir.ipios.
·
III. Contra os cpte se acharc)lll sc~rvindo na anuada e no
exPJT.ito naeionaes, nrn lnmpo de~ grwl'l'a.
Art. 170. N:1o corr~ ngualmcnte :
I. Pc~ndendo condiçiio suspensiva.
I I. Nii.o estando vencido o prazo.
III . Pendendo acção de evicção.
Art. 17 L Suspensa a prescripção em fa. vor de um dos
credores solidarios, sú aproveitam os outros, se o objecto da.
obriga0:1o for indivisivnl.

C\PITULO rrr
DAS CAUSAS QIIF. I~TF.RilOMPEM A PRESCRTPÇÃO

Art. 172. A prnsc.ripç:1o interrompe-se :
J. Pela dtar,~:lo pessoal (i•ila ao t!Pvedor, ainda rpw ordenada por juiz incompetentc).
li. Pelo protesto, nas condições Llo numero anterior.
.
lll. _Pela aprcsentaç:lo do titulo de credito em juizo de
mventano, ou em concurso de credores.
IV. Por qualquer aeto judicial 'JllC constitna em mora
o d1~v~~dor.
V. l'or rJualfpu~r· acto incqui VO('.o, ainda que extra-jmliei:tl, que importe n~c:onhcc.imcu to do direito pelo devedor.
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Art. 173. A prescripçfto interrompida recomeça a correr da data do acto que a interrompeu, ou do ultimo do pro·
cesso para a interromper.
Art. 174. Em cada um dos casos do at·t. 172, a inter·
rnpr;fio pode ser promovida :
I. Pelo proprio titular do direito em via de prescripç:1o.
II. Por quem legalmente o represente.
III. Por terceiro que tenha legitimo interesse.
Art. 17!i. A prcscripção não se interrompe com a citaç:i.o nulla por vicio de fórma, por circumdncta, ou por se
achar perempta a instancia, on a acção.
Art. 176. A interrupção da prescripção por um credor
não aproveita aos outros. Semelhantemente, a interrupção
operada contra o co-devedor, ou seu herdeiro, w1o prrjudic.a
aos demais co-obrigados.
§ 1 . o A intcrrupçrw, porém, auerta por um dos credores solidarios aprovt~ita aos ontros; assim como a interrupção
nlfectuada ccmtm o tlc\nlor solidario envolve os dmnais o
snus lwrclniro.s.
§ 2." A intPrrupção operada contra um dos hen1eiros do
devedor solidario ll<io prejndic.a aos outros herdeiros ou dcvc<lorns, senão quando se trate de ourigat;iíes c direitos iw1ivisiveis.
~ ;{,o A interrllpt·:io prodirzida rontr:-~. o princ.ipal dPvnUOI' pn:j 11dira o liador.

CAPITfJLO IV
!IOi' PRAZOS llA PRESCRIPÇ.\0

Art. 177. As ar,<_:.ü<~s pessoaes presr.revem ordinariamente
em trinta nnno..;, as n~aes em der. entre presentes c, entre ausentes, c•m vintn, c.ontados da data em que pod(:riam ter sido
propostas.
Art. 17H. Prt·srrP\'t•:
~ 1 . " Em d0z dias, contados do rasamento, a ac.ção do
marido para ann11Jlar o matrimonio eontrahido rom m11lht•r
j:í. d0/1orada (arts. 218, 2HJ, 11. IV, ~~ 220).
§ 2. o Em quinz1~ dias, contados da tradiç:i.o da coisa, a
nc~ão do romprador contra o vendedor, para haver abatimento
do preço da coi!".:\. move] vendida com vicio redhibitorio, ou
para rescindir a Yc>nd:t e rehavcr o prer::l) pago, mais perdas
n d:unnos.
§ :1." Em dois mez<"s, eont.ados do nasr.imento, se era
}H'<'scntc o marido, a :1cç:io para este c.ontr~star a lngitimid:ult:
do filho dt: sua lllllllH'r (arts. :1:-18 n :-141.).
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CAPITULO V
DAS PROVAS DO CASAMENTO

Art. 202. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela
certidão do registro, feito ao tempo de sua celebração (art. 195).
Paragrapho unico. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissivel qualquer outra especie de prova.
Art.. 203 . O casamento de pessoas que falleceram na
posse do estado de casadas não se pode contestar em prejui~o
da prole commum, salvo mediante certidão do registro civil,
que prove que já era casada alguma dellas, quando contrahiu
o matrimonio impugnado (art. 183, n. VI).
Art. 204. O casamento celebrado fóra do Brasil prova-se
de accórdo com a lei do paiz, onde se celebrou.
.
Paragrapho unico. Se, porém, se contrahiu perante
agente consular, provar-se-á por certidão do assento no registro do consulado.
Art. 205 . Quando a prova da celebração legal do casamento resultar do processo judicial (arts. HJ9 e 200), a inscripção da sentença no livro do registro civil produzirá, assim
no que toca aos conjuges, como no que respeita aos filhos,
todos os effeitos civis desde a data do casamento.
Art.. 206. Na duvjda entre as provas pro c contra, julgar-se-á pelo casamento, se os conjuges, cujo matritn.onio se
impugna, viverem on tiverem vivido na posse do e8tado de
casados.

CA PITTJLO VI
DO, CASAMENTO NIJLT.O F. ANNULLAVEI.

Art. 207. É nullo c de nenhum effeito, quanto aos con-·
trahentes e aos filhos, o casamento contrahido com infracção
de qualquer dos ns. I a VIH do art. 183 .
Art. 208. É tambem nullo o casamento contrahido pe:rante autoridade incompetente (arts. 192, 194, 195 e 198)..
Mas esta nullidadc se considerará 8anada, se não se allegar
dentro em dois annos da celebracão.
Paragrapho unico. Antes de vencido esse prazo, a qeclaraçiio da nullidade poderá ser requerida :
I. Por qualquer interessado.
1I. }Ji~lo Ministerio Publieo, salvo se j:'t houver fallecido
algum dos eonjuges.
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pnc fóra dos casos expressamente legaes; conta.do o prazo do
dia em que chegar à maioridade (arts. 386 e 388, n. I).
IV. A acção dos herdeiros do filho, no caso do numero
anterior, contando-se o prazo do dia do fallecimento, se o filho
morreu menor, e bem assim a de seu tcprusenta.nte legal,
se o pau decaiu do patt·io poder, correndo o prazo da data
em que houver dccaido (arts. 386 c 388, ns. 11 e III).
V. A acção de nullidade da partilha ; contado o prazo da
data em que a sentença da partilha passou em jnlgarlo
(art. 1.805).
.
VI. A acç;Io dos professores, mestres ou rcpettdorcs do
sciencia, Jitteratura, ou arte, pelas lições que derem, pagaveis
por períodos não exc.mlentes a um mcz; contaLlo o prazo do
termo de c.àda período vencido.
VII. A acçiio dos donos de casa t!c pensão, educação, ou
ensino, pelas prestações dos seus pensionistas, alumnos ou
atJrendizcs; contado o prazo Llo vencimento de cada uma.
VIII. A ac.çüo dos tabelliãcs c outros officiacs do juizo'
porteiros do auditorio e escrivães, pelas custas dos actos que
praticarem ; contarlo o prazo da data daquelles por que ellaS
se deverem.
IX. A acção tios uwdic.os, drurgiões ou phannaceuticos,
por suas visitas, operações ou mcllicamentos ; contarlo o prazo
da data do ui timo ser viço prestado.
X . A acção dos advogados, solicitadores, cmadorcs, pe·
ritos c procuradores judiciacs, para o pagamento de seus honorarios; contado o prazo do vencimento do contracto, da decisão final do processo, ou da revogação do mandato.
XI. A acçiío do proprietario do prcdio desfalcado contra
o do predio augmentado pela avulsão, nos termos do art. 541;
contado do dia, em que dia occorrcu, o pr·azo prcscribcnte.
Xll. A acç;1o dos herdeiros do 1ilho para prova da legitimidade da filiaç<i.o ; contado o prazo da data do seu fallccimcnto se houver morrido ainda menor ou incapaz.
§ 7. o Em dois mmos :
I. A acçilo do conjugc para annullar o casamento nos
casos do art. 21!), us. I, li c UI; contado o prazo da data
da celebração do casam~uto; c da data da cxecuç;1o dest1: Codigo para os casamentos anteriormente celcbrallos.
II. A acçiw dos credores por divida inferior a cem mil róis,
salvo as contempladas nos ns. VI a VIII do paragrapho anterior;
eontado o pra:w do vencimento rc;;pccti vo 1 se csti ver prellxado, e, no caso contrario, do dia em que foi. contrahida.
UI. A acção dos professores, mestres e repetidores de
scicnc.ia, littcratura ou arte, cujos honorarios sejam estipulados
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em pn~stações correspomlentcs a periodos maiores de um uu:z;
contado o prazo do vencimento da ultima prestação.
IV. A acção dos engenheiros, architectos, agrimensores
e estereometras, por seus honomrios ; contado o prazo do
tt~rmo tios seus trabalhos.
V. A acção do segurado contra o segurador c, vice-versa,
se o facto que a autoriza se verificar fóra. do Brasil ; contado
o prazo do dia em que desse facto soube o interessado
(art. 178, § 6°, n. 11).
VI. A acção do conjuge ou seus herdeiros necessarios
para annullar a doação feita pelo conjuge adultero ao seu
cumplice ; contado o prazo da data do desquite, ou da annullação da sociedade conjugal (art. 1 .177).
VII. A acção do marido ou dos seus herdeiros, para annullar ac.tos da mulher, praticados sem o seu consentimento, ou
sem o supprimento deste recurso neccssario (art. 252).
§ 8. o Em trcs annos :
A acção do vendedor para resgatar o immovel vendido ;
contado o prazo da data da escriptura, <1uando se não lixou
no contracto prazo menor (art. 1 .141).
9 U. o Em quatro annos :
I. Contados <b dissoluç:lo tla sociedade coujugal, a acção
da mulher para:
a) desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal, quando
o maritlo os gravou, ou alienou sem outorga uxoria, ou supprimento della pelo juiz (arts. 23.:J c 237) ;
b) annullar as fianças prestadas c as doações feitas
pelo marido fóra dos casos lcgaes (arts. 2:-J.:J, n. Il!, o 263, n. X);
c) rehaver do marido o dote (art. :-IOO), ou os outros bens
seus confiados á administraç:1o marital (arts. 2il:l, n. 11, 2G3,
ns. VI 11 c lX, 2G!J, 2R9, n. I, :100 c :lH, n. Ill).
11. .\ ac<;fto do;:; herdeiros tla mulher, nos casos llas leLLras
a, b c c llo numero anterior, quando clla falleecu, sem propor
a que alli se lhe assegura ; contado o prazo da data do bllecilllCnto (arts. 2:39, 29!), n. li, 300 c :H-1, n. lll).
liT. ;\ ac<)<1o tla mulher on seus herdeiros para desobrigar
ou reivindicar os bens dotaes alienados ou gravados pelo marido ; contado o prazo da dissolução da socicdatle conjugal
(arts. 2~J3 a 296).
lV. A acção do interessado em pleitear a cxclusiio do
hcnleiro (arts. 'l.tiV:i c 1.!i!Hi), ou provar a causa da sua dcshcrdaçã.o (arts. 1.741 a J .HG), <~ hem assim a aq;ão do elesherdado para a impugnar ; eontado o prazo da abertura da
succcssão.
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V. .\ act:<To de annullar ou rescindir os contractos, para
a qual se não tenha estabdccido menor prazo ; contado este :
a) no caso de coacçilo, do dia em que dia cessar ;
h) no de erro, dolo, simulaç:1o ou fraude, do dia em <flle
se realizar o acl o ou o con tracto ;
c) quanto aos actos dos incapazes, do dia em que cessar
a incapacidade;
d) quanto aos actos da mulher casada, do llia em que se
dissolver a sociedade conjugal (art. 3H)).
§ 10. 0 Em cinco annos:
I. As pn~stações de pcnstws alimentkias.
H. :\ s JH"CSI.açi!cs de rendas temporarias ou vitalícias.
1!1. Os juros, ou ctuaesquer outras prestaçties acet•ssorias
pagaveis annualmcntc, ou em períodos mais curtos.
VI. Os alugueres de prcdio rustico ou urbano.
V. A acç;1o dos servi1~;ws, opcrarios c jornaleiros, pelo
pagamento dos seus salarios.
VI. As dividas pa':lsivas da União, dos Estados c dos
:Municípios, c bem assim toda c qualquer acção contra a Fa·
zenda. Federal, Estadual ou Municipal; devenrlo o prazo da
prescripção corrt·nla data do acto ou J;tctu do qual se originar
a mesma acc;lo.
Os pra~os dos numcros anteriores serão contados do
dia em que cada prestação, juro, aluguer ou salario for exigível.
VII. A acção civil por offensa a direitos de autor ; con·
tado o prazo da data da contrafacção.
VIII. O direito de propor acç;1o rescisoria !le sentença
de ultima instancia.
IX. A acção por ollimsa ou damno causados ao direito de
propriedade ; contado o prazo da data em que se deu a mesma
ummsa ou damno.
X. A acção de que trata o art. 109 ; contado o prazo do
dia em que judicialmente se verificou a insolvencia.
Art. 179. Os casos de prescripção não previstos neste
Codigo serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177.

continua aqui->
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PARTE ESPECIAL
LIVRO

I

Do direito de familia
'.L'ri,ULO I.
l")o cn.su.•nento

CAPITULO I
DAS l'ORIIJALIDADES PRELIMINARES

Art. 180. A habilitação para casamento faz-se perante o
official do registro civil, apresentando-se os seguintes documentos :
I. Certidão de edade ou prova equivalente.
11 . Declar~ção do estado, do domicilio c da residencia
actual dos contrahentes e de seus pacs, se forem conhecidos.
III. Autorização das pessoas sob cuja dependencia legal
estiverem, ou acto judicial que a suppra (arts. 183, n. XI,
188 e 196).
IV. Declaração de duas testemunhas maiores, parentes,
ou estranhos, que attestem conhecei-os e a.ffirmem nfw existir
impedimento, que os inhiba de casar.
V. Certkh"io de obito do conjuge fallecido ou da annullação elo casamento anterior.
Paragmpho unico. Se algum dos contra.hentes houver
residido a maior parte do ultimo anno em outro Estado,
apresentará prova ele que o deixou sem impedimento para
casar, ou de que. cessou o existente.
Art. 181 . A vista. desses documentos apresentados pelos
pretendentes, ou seus procuradores, o official do registro
lavrará os proclamas de casamento, mediante edital, que se
affixará durante quinze dias, em logar ostensivo do edificio,
onde se celebrarem os casamentos, e se publicará pela imprensa, onde a houver (art. 182, paragrapho unico).
§ 1 . o Se, decorrido esse prazo, não appareccr quem
opponha impedimento, nem lhe constar algum dos que de
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officio lho cumpre dcclarur; o official do registro certificará
aos pretendentes que estão habilitados para casar dentro nos
tres mezes immediatos (art. t92).
§ 2. o Se os nubentes residirem em diversas circumscripçõcs
do registro civil, em uma e em outra se publicarão os editacs.
Art. !82. O registro dos edita.es far-se-á no cartorio do
official, que os houver publicado, dando-se delles certidão a
q u ctn pedir . .
Paragrapho unico. A autoridade competente, havendo
urgencia, poderá dispensar-lhes a ,.Publicação, desde quo so
lhe apresentem os documentos exigtdos no art. tSO.

CAPITULO li
DOS IMPEDIMI!:Nt'OS

Art. f83. Não podem casar (arts. 207 e 209):
I. Os ascendentes com os descendentes, seja o parentesco legitimo ou illegitimo, natural ou civil.
11. Os affins em linha recta, seja. o vinculo legitimo ou
illcgitimo.
111. O adoptante com o conjuge do a.doptado· c o adoptado com o corijuge do adoptante (art. 3.76).
IV. Os irmãos, legítimos ou illegitimos, germanos ou
não e os collateracs, legítimos ou illeg\timos, até o terceiro
gráo inclusive.
'
. V. O adoptado com o filho superveniente ao pae ou â
mãe adoptiva (art. 376).
VI . As pessoas casadas (art. 203).
VII. O conjugo adttltcro com o seu co-réo, por tal condcmnado.
VIII. O conjugo sobrevivente com o condemnado como
delinquente no homicídio, ou tentativa de homicídio, contra
o seu consorte.
IX. As pessoas por qualquer motivo coactas c incapazes
de consentir, ou manifestar, de modo inequivoco, o consen·
timento.
X. O raptor com a raptada, em quanto esta não se ache
fbra do seu poder e em logar scgQro.
XI . Os sujeitos ao patrio poder, tutela, ou curatela, em·
quanto não obtiver-em,~ ou lhes não for supprido o consentimento do pae, tutor, ou curador (art. 2H).
XII. As mulheres menores de dezeseis annos e os homens
menores de dezoito.
Poder
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XtlL O viuvo ou a viuva que tiver filho do conjnge fa.llecido, cmquanto não fizer invtmtario dos bens do casal (art. 226).
XIV. A mulher viuva ou separada do marido por nullidade ou annullação do casamento, até dez mczcs depois da
viuvez ou da st~paração judicial dos corpos, salvo se, antes
de tt~rminado o rdbrido prazo, der à luz algum filho.
XV. O tutor ou curador e os seus descendentes, ascendentes, inm1os, cunhados ou sobrinhos, com a pessoa tutelada
ou curatelada, <·mquanto não cessar a tutela ou curatela, c não
cstivnrem saltladas as rnspectivas contas, salvo permissão
paterna ou mat<~rna manifestada em escripto authentico ou
em testamento.
XVI. O juiz, ou t~scrivão e seus descendentes, asc<~n
dentes, irmãos, cunhados ou sobrinhos, com orphão ou viuva,
da circwnscripção territorial onde um ou outro tiver exercício, salvo licença especial da autoridade judiciaria superior.
Art. 184. A affinidade resultante de filiação cspuria.
poderá provar-se por confissão espontanea dos ascendentes da
pessoa impedida, os quaes, se o quizerem, terão o direito de
faze l-a em segredo de justiça.
Paragrapho unico. A resultante da filiac;áo natmal poderá
st~r tambem provada por confissão espontanea dos ascendentes,
s•~ da filiação não existir a prova prescripta no art. 357.
Art. 185. Para o casamento dos menores de vinte e um
annos, sendo filhos legítimos, é mistér o consentimento de
ambos os paes.
Art. 186. Discordando clles entre si, prevalecerá. a
vontade paterna, ou, sendo separado o casal por desquite, ou
annullaçào do casamento, a vontade do conjuge, com quem
estiverem os filhos.
Paragrapho uni co. Sendo, porém, iHegitimos us pans,
bastar[L o consentimento do que houver reconhecido o nwnor,
ou, se este não for reconhecido, o consentimento materno.
Art. 187. Até Í\ celebração do matrimonio podem os
uaes e tutores retractar o seu consentimento.
Art. 188. A tlenegação do consentimento, quando injusta,
pode ser supprida pelo juiz, com recurso para a inst..1.ncia
superior.
CAPITULO lll
liA Ol'l'OSIÇÃO llliS Inll'EDlMI!:NTOS

Art. 18~). (h; impeditutmtos do a.i"t. l8:J, n:.;. I a Xll
podem ser oppostos :
I. Pelo official do registro civil (art. 227, n. lll).
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li. Jlor quem presidir á celebração do casamento.
111. Por qualquer pessoa maior, que, sob sua assignatura, apresente declaraçfw escripta, instruida com as provas
do facto que allegar.
Paragrapho uni co . Se não puder instruir a opposição
com as provas, precisará o opponente o logar, onde existam,
ou nomeará, pelo menos, duas testemunhas, residentes no
Municipio, que attestem o impedimento.
Art. 190. Os outros impedimentos só poderão ser oppostos:
I. Pelos parentes, em linha recta, de um dos nubentes,
sejam consanguineos ou affins.
li. Pelos collatcracs, em segundo gráo, sejam consanguineos ou affins.
Art. 1!H . O otncial do registro civil dará aos nubentes,
ou seus representantes, nota do impedimento opposto, indicando os fundamentos, as provas, e, se o impedimento não se
oppoz ex-offieio, o nome do opponente.
Paragrapho unico. Fica salvo aos nubentes fazer a prova
contraria ao impedimento e promover as acções civis c criminaes contra. o impedicntc de má fé.

CAPITULO IV
DA CJ•:J.F.:RllAÇÃO DO CASAMfo~NTO

Art. 1CJ2. Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e logar
previamente designados pela autoridade que houver de presidir ao acto, mediante petição dos contrahentes, que se
mostrem habilitados com a certid1io do art. 181, § 1o.
Art. 193. A solemnidade celebrar-se-á na casa das audiencias, com toda a publicidade, a portas abertas, presentes,
pelo menos, duas testemunhas, parentes ou não dos contrahentes, ou, em caso de força maior, querendo as partes, c
consentindo o Juiz, noutro edificio, publico, ou particular.
Paragrapho unico. Quando o casamento for em casa
particular, ficará est:l. de portas abertas durante o acto, c, se
algum dos contrahcntcs n;io souber escrever, serno quatro as
testemunhas.
/
Art. 1CJ4. Presentes os contrahentüs, em pessoa ou por
procurador especial, juntamente com as testemunhas c o
official do registro, o presidente do acto, ouvida aos nubentes
a affirmação de que persistem no proposito de casar por livre
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e cspontanea vontade, declarará clfectuado o casamento, nestes
termos :
<< De accônlo wm a vontade que ambos acabaes de allirmar
perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, et1, em
nome da loi, vos declaro casados.»
Art. 195. Jlo matdmonio, logo depois de celebrado, se
lavrará o assento no livro de registro (art. 202).
No assento, assignado pelo presrdente do acto, os con·
juges, as testemunhas e o official de registro, serão exarados:
I. Os nomes, prenonws, datas de nascimento, profis~o,
domicilio e rcsidencia actual dos conjuges.
Il. Os nomes, prenomes, datas de nascimento ou de
morte, domicilio e residencia actual dos paes.
III. Os nomes e prenomes do conjugo pr·ecedente c a
data da tlissolução do casamento anterior.
IV. A data da publicação e da celebração do casamento.
V. A menção tlos tlocumentos apresentados ao official do
registro (art. 180).
VI. Os nomes, prenomes, profiss<lo, domicilio e residencia actual das testemunhas.
V li. O regimen do casamento, com dedaração da data
o do cartorio em cujas notas foi passada a escriptum antenupcial, quando o regimen mlo for o da communhão ou o
legal, cstabclecitlo no titulo lll deste livro, para certos casamentos.
Art. 'i 96. O instrumento da autorização para casar
transcrever-se-á integralmente na escriptura antenupcial.
Art. 'i !J7. A. celebraç:1o do casamento será immediatamcnle suspensa, se algum tlos contrahentcs :
I. llecusar a solcmne aiTirma<~i'lo tla sua vontade.
11. Declarar que esta não ó li ~rc c cspon tanca.
1ll. Manifestar-se arn~pemlido.
l'aragrapho unico. O nubente que, por algum destes
factos, der causa á suspens<lo do acto, não ser(t admitticlo a
retractar-se no mesmo dia.
ArL 19H. No caso de molestia grave de um dos nuhentt:s, o prt:siclt:nte do acto irá cckbral-o na casa do impcditlo <.:, sendo urg<·nte, ainda ú noite, perante quatro te::;tcrnunhas, que saibam ler e escrever.
9 'i. n A blta ou imrwdinwnto lla autoridade competente
para presidir ao casamento supprir-se-ú por qualquer dos seus
snhstilutos kgae8, e a do oflicial do registro dvil por outro
arl hoc, nomeado fll'lo pn~siderll1~ do acto.
§ 2. o O termo avulso, que o official ad lwc lavrar,
ser[t luvado ao registro no mais breve prazo possivcl.
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Art. 1!)9. O official do registro, mediante despacho da
autol"idade competentn, á vista <los uocumcntos nxigi<.los no
art. 180 e independentemente do edital de proclamas (art.181)
Uar:'t a Cf~rti<.l:io oruenada no art. 181 1 § 1°:

T. Quando occorrnr motivo urgente que Justiliqun a im·
mmliata celnbraç;lo <lo casamento.
11. Quando algum dos contrahontcs estiver Pm imminente
risco tlo vida.
P<lr:Jgrapho unico. Neste caso, n:lo obtendo os contrahcntt~s a prl1scnça da autoridade, a quem incumba presidir ao
acto, nem a de sCtl substituto, podcrüo celebrai-o em presença
tle sois testemunhaR, que com os nubentes nfio tcmham parontPRCO em linha J'(~r.ta, ou, na collateral, em segundo gr:í.o.
Art. 200. Essas testemunhas comJiarccer:io dentro
em cinco dias ante a autoridade judicial mais proxima,
pedindo que s0 lhos tomem por termo as seguintf1s declarações:
I. Que foram convocadas por parte do enfermo.
II. Que este parecia em perigo de vida, mas em sou JUizo.
111. Que em sua presença declararam os contrahontps
livre c espont.ant'amcntc recehor-so por marido c mulher.

§ 1. 0 Antoado o podido c tomadas as dechtrat:õcs, o juiz
proceucr:\ :'ts diligencias nccessarias para verificar se os cont.rahentes podiam v~r-so habilitado para o casamento, na fórma
ordinaria, onvidoc; ns intcresc;ados, rpw o rCf[UCrcrPm, dr•ntro
Pm quinze dias.
.
§ 2. 0 Vt~rificada a idoneidade dos conjuges para o casamento, assim o decidir:í. a autoridade compclonte, com rcrurso
voluntario às partes.
§ 3. o Se ,da tlecis;1o nüo se tiver recorrido, ou se ella
passar em julgado, apozar dos rncmsos interpostos, o juiz mandará transcrevel-a no livro do registro dos casamentos.
§ 4. o O n.ssnnto assim lavrado retrotrahirú os effcitos do
casamonto, quanto ao nstado dos conjugcs, :í data da criPbmçfí.o
o, quanto aos lilhos communs, á dat..'t do nascimonto.
§ 5. o St~r:io dispensadas as formal~dadcs deste c do artigo an.erior, se o enfermo eon valcscer c puder ratificar o casamento
\m presença da. autoridade competente c do ofTicial do registro.
Art. 20 l . O easanwuto podo celebrar-se mediante prouraçfío, f{IH\ outorgue poderes cspcciacs ao mandatario para
~ccber, em nome do outorgante, o outro contrahente.
Paragrapho 1111ico. Pode casar por procuração o preso,
1 o condemnado, quando lhe n:io permitta comparecer em
\ssoa a autoridade, sob cuja guarda estiver.
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C.APITULO V
DAS PROVAS DO CASAMENTO

Art. 202. O casamento celebrado no Brasil prova-se pela
certidão do registro, feito ao tempo de sua celebração (art. 195).
Paragrapho unico. Justificada a falta ou perda do registro civil, é admissivel qualquer outra especie de prova.
Art. 203. O casamento de pessoas que falleceram na
posse do estado de casadas não se pode contestar em prejui:~;o
da prole commum, salvo mediante certidão do registro civil,
que prove que já era casada alguma dellas, quando contrahiu
o matrimonio impugnado (art. 183, n. VI).
Art. 204. O casamento celebrado fóra do Brasil prova-se
de accôrdo com a lei do paiz, onde se celebrou.
,
Paragrapho unico. Se, porém, se contrahiu perante
agente consular, provar-se-á por certid:1o do assento no registro do consulado.
Art. 205 . Quando a prova da celebração legal do casamento resultar tlo processo judicial (arts. 1H9 e 200), a inscripção da sentença no livro do registro civil produzirá, assim
no que toca aos conjuges, como no que respeita aos filhos,
todos os effeitos civis desde a data do casamento.
Art. 206. Na duvida entre as provas pro e contra, julgar-se-á pelo casamento, se os conjuges, cujo maírimonio se
impugna, viverem on tiverem vivido na posse do es~do de
casados.

CAPITULO VI
DO, C:AHAJIIENTO NULI,O B ANNULLA VF.L

Art. 207. É nullo c de nenhum effeito, quanto aos con.
trahentes e aos filhos, o casamento contrahido com infracçfio
de qualquer dos ns. I a VIII do art. 183 .
Art. 208. É tambem nullo o casamento contrahido perante autoridade incompetente (arts. 192, 194, 195 e 198).
Mas esta nullidade se considerará sanada, se não se allegar
dentro em dois annos da celebração.
Paragrapho unico. Antes de vencido esse prazo, a declaraç:to da nullidade poderá ser requerida :
J. Por qualquer interessado.
li. Pelo 1\Iinistcrio Publico, salvo se j(L houver fallecido
algnm dos conjuges.
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Art. 209. ]!; annullavel o casamento c<intrahi3o com
infracção de qualquer dos ns. IX a XII do art. 183 .
Art. 210. A annullação do casamento contrahido pelo co.
acto ou pelo incapaz de consentir, só pode seí· promovida :
I . Pelo proprio coacto .
11 . Pelo incapaz.
III. Por seus representantes legaes.
Art. 211 . O que contrahiu casamento, emquanto incapaz, pode ratificai-o, quando adquirir a necessaria capacidade, e esta ratificação retrotrahirá os seus effeitos á data da
celebração.
Art. 2t 2. A annullação do casamento contrahido com
infracção do n. XI do art. 183 só pode ser requerida pela~
pessoas que tinham o direito de consentir e não assistiram ao
acto.
Art. 213. A annullação do casamento da menor de
dezeseis annos ou do menor de dezoito será requerida:
J. Pelo proprio conjuge menor.
11. Pelos seus representantes legaes.
IH. Pelas pessoas designadas no art. 190, naqnella
mesma ordem.
Art. 2t4. l1 ouem, entretanto, casar-se os referidos menores
para evitar a imposição ou o cumprimento Je pena criminal.
Paragrapho unico. Em tal caso o juiz poderá ordena1· a
separação de corpos, até que os conjuges alcancem a edade legal.
Art. 215. Por defeito de edade não se annullará o casamento, de que resultou gravidez.
Art. 216. Quando requerida por terceiros a annullá.ção
do casamento (art. 213, ns. 11 e III), poderão os conjuges
ratificai-o, em perfazendo a edade fixaua no art. t83, n. XII, .
ante o juiz c o official do registro civil. A ratificação terá
effeito retroactivo, subsistindo, entretanto, o regimen da
separação de bens.
Art. 217. A annullação do casamento não obsta á legitimidade do filho concebiuo ou havido antes ou na constancia
delle.
Art. 2tS. É tambem annullavel o casamento, se houve
por parte de um dos nubentes, :w consentir, erro essencia.
quanto á pessoa do outro.
Art. 219. Considera-se erro essencial sobre a pessoa do
outro conjuge:
I. O qu1~ diz respeito á identidade do outro conjugo, sua
honra c boa fama, sendo esse erro tal, que o seu conhecimento ulterior torne insnpportavel a vida. em commum ao
conjuge enganado .
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li. A ignora11cia do crimo inafianqa.vel, anterior ao ca·
sarnento e definitivamente julgado por sentença co~dc·
mnatoria.
IJJ. A ignorancia, anterior ao casamento, uc defeito phy·
sico irremeuiavel ou ue molestia grave e transmissível, por
contagio ou herança, capaz de pôr mn risco a saude do outt'O
eonjuge ou de sua descendcncia.
· lV. O defloramento da mulher, ignorado pelo marido.
Art. 220. A annullat};io do casamento, nos casos do ar·
tigo antecedente, ns. I, 11 e UI, só a. poderá demandar o
outro conjugo e, no caso do n. IV, só o marido.
Art. 22f. Embora nullo ou annulla.vel, quando contra.hido de boa fé por ambos os conjuges, o casamento, em rcla·
ção a estes como aos filhos, produz todoR os nlfeitos civis d<~."'do
a data da sua cclebraçft.o.
Par~.grapho unico. Se mn só dos con~uges ~srav~ de boa
fé, ao celebrar o casamento, os sens elfettm; CIVIS so a esse
e aos filhos aproveitar;io.

Art. 222. A nullidade do casamento processar-se-á por
acçilo ordinaria, na qual será nomeado curador que o defenda.
Art. 223. Antes de mover a acção de nullidade do
casamento, a de annullação, ou a de desquite, requererá o
autor, com documentos que a autorizem, a separação de corpos, que será concedida pelo juiz com a possível brevidade.
Art. 224. Concedida a sepllração, a mulher poderá
pedir os alimentos provisionaes, que lhe seriio arbitrados, na
fórma do art. 400.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES PENAES

Art. 225. O viuvo, ou a viuva, com filhos do conjuge
fallecido, que se casar antes de fazer inventario do casal e dar
partilha aos herdeiro-;, pnrdrm\ o dirr.ito ao usofrncto dos bens
dos mesmos filhos.
Art. 226. No casamento com infracçllo do art. 183,
ns. XI a XVI, é o~riga~orio o regimen da separação de bens,
não podendo o COI1Juge mfractor fazer doações ao outro.
Paragrapho unico. Considera-se culpado o tutm· que não
puder apresentar nm seu favor a cxcusa da clausula final do
art. 183, n. XV.
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Art. 227. Incorre na múlta de cem a quinhentos mil
réis, além da responsabilidade penal applicavel ao caso, o
official do registro:
I. Que publicar o edital do art. 181, nfí.o sendo solicitado
por ambos os contrahentes.
11. Que der a certidão do art. 181, § 1°, antes de apresentados os documentos do art. 180, ou pendente a oppostç<io
de algum impedimento.
IH. Que não declarar os impedimentos, cuja opposição
se lhe fizer, ou cuja existencia, sendo applicavcl do officio
lhe constar com certeza (art. 189, n. I).
Art. 228. Nas mesmas penas incorrerá o juiz:
I. Que celebrar o casamento antes do levantados os impedimentos oppostos contra algum dos contrahentes.
11. Que deixar de recebei-os, quando opportunamente oppostos, nos termos dos arts. 189 a 191 .
III. Que se abstiver de oppol-os, qu:mdolhe constarem, e
forem dos que se oppõem ex-o!ficio (art. 189, n. li).
IV. Que se recusar a presidir ao casamento, som justa
causa.
Paragrapho uni co. Cabe aos interessados promover a
applicação das penas comminadas nos arts. ,225 c 227. A das
deste e do art. 227 será promovida pelo Ministcrio Publico, c
pOLlcrà sel-o pelos interessados.
'.I'ITULO ÍI

Do"" e.trei-tos j uridicos do casatnento

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 229. Creando a f.'lmilia legitima, o casamento legitima os filhos communs, antes delle nascidos ou r,oncebidos
(arts. 352a354).
Art. 230. O regimen dos bens entre conjuges começa
a vigorar desde a data do casamento, e é irrevogavol.
Art. 231. S<io deveres de ambos os conjuges:
I. Fidelidade reciproca.
11. Vida em commum, no domicilio conjugal (artCJ. 233,
n. IV, e 234).
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111. Mutua assistencia.
IV. Sustento, guarda e educação dos filhos.
Art. 232. Quando o casamento for annullado por culpa
de um dos conjuges, este incorrerá:
I. Na perda de todas as vantagens havidas do conjuge
innocente.
11. Na obrigação de cumprir as promessas, que lhe fez,
no contracto antenupcial (arts. 256 e 3i 2). ·
CAPITUJ~O

DOS DIREITOS E

11

DEVERES DO MARIDO

Art. 233. O marido 11 o chefe da sociedade con,iugal.
Compete-lhe:
I. A representação legal da familia.
H. A arlministração dos bens communs e dos particulares

ua mulher, que ao marido competir administrar em virtude
do regimen matrimonial adoptado, ou do pacto antenupcial
(arts. 178, § 9°, n. I, c, 274, 289, n. I, e 3H).
111. O direito de fixar e mudar o domicilio da familia
(arts. 46 e 233, n. IV).
IV. O direito de autorizar a profissão da mulher e a sua
residencia fóra do tecto conjugal (arts. 231, n. 11, 24-2, n. VII,
24.3 a 24.5, n. 11, e 24.7, n. 111).
.
,
V. Prover á mantença da familia, guardada a disposição
do art. 277.
Art. 234.. A obrigação de sustentar a mulher cessa, para
o marido, quando ella abandona sem justo motivo a habitaç:to
conjugal, e a esta recusa voltar. Neste caso, o juiz pode, segundo as circumstancias, ordenar, em proveito do marido e
dos filhos, o sequestro temporario de parte dos rendimentos
particulares da mulher.
Art. 235.. O marido não pode, sem consentimento da
mulher, qualquer qne seja o regimen de bens:
I. Alienar, hypothecar ou gravar de onus real os bens
immoveis, ou seus direitos reaes sobre irnmoveis alheios
(arts. 178, § 9°, n. J, a, 237, 276 e 293).
Il. Pleitear, como autor on réo, acerca desses bens e
direitos.
lll. Prestar fiança (arts. 178, § 9°, n. I, b, e 263, n. X).
IV. Fazer doação, não sendo remuncratoria ou de pe-
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queno valor, com os bens ou rendimentos communs (arts. 178,
§ 9° 1 n. I, h).
Art. 236. Valerão, porém, os dotes ou doações nupciaes
feitas ás filhas e as doações feitas aos filhos por occasião de
se casarem, ou estabelecerem economia separada (art. 313).
Art. 237. Cabe ao juiz supprir a outorga da mulher,
quando esta a denegue sem motivo justo, ou lhe seja impossível dal-a (arts. 235, 238 e 239).
Art. 238 . O supprimento judicial da outorga autoriza o
acto do marido, mas não obriga os bens proprios da mulher
(arts. 247, paragrapho unico, 269, 274 e 275).
Art. 239. A annullação dos actos do marido praticados
sem out9rga da mulher, ou sem supprimento dojuii, só poderá
ser demandada por ella, ou seus herdeiros (art. 178, § 9°,

n. I, a, e n. 11).
CAPITULO III
DOS DIREITOS E DEVERES DA MULHER

Art. 240. A mulher assume, pelo casamento, com os appellidos do marido, a condição de sua companheira, consorte e
auxiliar nos encargos da familia (art. 324).
Art. 241. Se o regimen de bens não for o da communhão
universal, o marido recobrará da mulher as despezas, que com
a defeza dos bens e direitos particulares desta houver feito.
Art. 242. A mulher não pode, sem autorização do marido (art. 251):
I. Praticar os actos que este não poderia sem o consentimento da mulher (art. 235).
· li. Alienar, ou gravar de onus real, os immoveis de seu
dominio particular, qualquer que seja o regimen Jos bens
(arts. 263, ns. 11, III, VIII, 269, 275 e 310).
111. Alienar os seus direitos reaes sobre immoveis de
outrem.
IV. Acceitar ou repudiar herança ou legado.
V. Acccitar tutela, curatela ou outro munus publico.
VI. Litigar· em juizo civel ou commercial, a nõio snr nos
casos inJicaJos nos arts. 24S e 251 .
VII. Exercer profissão (art. 233, n. IV).
VIII. Contrahir obrigações, que possam importar em
alheação de bens do casal.
Art. 243. A autorização do marido pode ser geral ou
especial, mas deve constar de instrumento publioo ou particular previamente authenticado.
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Paragrapho uni co. Considerar-se-á Rempre autorizada pelo
marido a mulher, que occupar cargo publico, ou, por mais
sois mCíms, se entregar a profiss:io cxorcida fóm do lar
r.onjngal.
_
Art. 2U.. Esta autorização é revogavol a todo o tempo,
roApcitados os dirf1it.os do tcrr.eiros c os ciTdtos m~ccssarios dos
aetos iniciados.
Art. 21~!1. A autorização marital pode supprir-se judicialmonto:
I. Nos casos do art. 2í2, ns. I a V.
11. Nos casos do art. 242, ns. VII e VIII, se o marido
n:io ministrar os meios Jo snbsistencin. á mulher c aos filhos.
Art. 2íG. A mulhnr qne (~xnrcer profiss:lo lucrativa, terá
Jit·Pito a pratkar t.orlos os actos inhenmtes ao seu exercicio
o ;í. surt defeza., lJmn como a dispor livrmnento do protlucto de
fWII tl'abalho,.
Art. 247. Presume-se a mulher autorizada pelo marido:
I. Jlara a compra, ainda a credito, das coisas necessarias
á economia domestica.
II. Para obter, por emprestimo, as quantias que a acquisiçil.o dessas coisas possa exigir.
III. Para contrahir as obrigações concernentes á industl'ia, ou profissão que exercer com autorizaçã.o llo marido, ou .
supprimento do juiz.
Paragrapho unico. O supprimento judicial da autorizaç:lo (art. 245) valida os actos da mulher, mas não obriga os
bens proprios do marido (arts. 235, 269 e 275).
Art. 248. Independentemente de autorização, pode a
mulher casada:
I. Exercer o direito que lhe competir sobre as peisoas
dos filhos de leito anterior (art. 329).
Il. Desobrigar ou reivindicar os immoveis do casal que
o marido tenha gravado ou alienado sem sua outorga ou supprimento do juiz (art. 235, n. I).
III. Annullar as fianças ou doações feitas pelo marido
com infracç<lo do disposto nos ns. III e IV do art. 235.
IV. Reivindicar os bens commnns moveis ou immoveis
doados, ou transferidos pelo marido á concubina (art. 1.177).
Paragrapho unico. Este direito prevalece, esteja ou não
a mulher em companhia do marido, e ainda que a doação se
dissimule em venda, ou outro contracto.
V. Dispm· dos bens adquiridos na conformidade do numero anterior, e de quaesquer outros que possua livres da administração do marido, não sendo immoveis.
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VI. Promover os meios assecutàtotios e as acções, que
contra o marido lhe cmnpetltetn; em razão do dote, ou de outros bens dclla sujeitos á administt'ação marltál (11.rts. 263,
260 c 289).
VII. Pr·opor a acção anmtllatol'ia do c.asltttlcnto (arts, 207
c seguintes).
Vlll . Propor a acçíio de desquite (art. 3 t 6).
IX. Pedir alimentos, quando lhe couberem (art. 224-).
X. Fazer testamento ou disposições de ultima vontade.
Art. 249. As acções fundadas nos ns. 11, 111, IV e VI
do artigo antecedente competem á mulher e aos seus herdeiros.
Art. 250. Salvo o caso do n. IV do art. 248, fica ao
terceiro, i prejudicado com a sentença fayoravel á mulher, o
direito regressivo contra o marido ou seus heraeiros.
Art. 251 . Á mulher compete a direcção e a adminis·
tração do casal, quando o martao:
I.· Estiver em Jogar remoto, o~ não sabido.
11. Estiver em carccre por mais de dois allnos.
III. For judicialmente declarado interdicto.
Paragrapho unico. Nestes casos, cabe á mulher:
I . Administrar os bens communs.
11. Dispor dos particulares c allenar ós moveis communs
c os do marido.
111. Administrar os do marido.
IV. Alienar os immoveis communs c os do matido me·
dlatitc autorização especial do juit.
Art. 252. A falta, não supprida pdlo juiz, de autorização do marido, quando necessatia (~tt. 2Í2), invalidará o
acto da mulher; podendo esta nulltdade ser allegada pelo
outro conjugo, até dois annos depois de terminada a socic•
dadc conjugal.
Paragrapho uni co. A ratificação do marido, provada por
instrumento publico ou particular: uthenticado, revalida o acto.
Art. 253. Os actos da mulher autorizados pelo marido
obrigam todos os bens do casal, se o regimen matrimonial
for o da communhão, c sómcntc os particulares della, se
outro for o rcgimcn c o marido não assumir conjunctamcntc
a responsabilidade do acto.
Art. 254. Qualquer que seja o regimen do casamento,
os bens de ambos os conjugcs ficam obrigados egualmcntc
pelos actos que a mulher praticar na conformidade do artigo 247.
Art. 255. A annullação dos actos de um conjugo por
falta da outorga indispcnsavcl, do outro, importa em ficar
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obrigado aquellc pela importancia da,vantagem, que do acto
annullado haja advindo a esse conjugo, aos dois, ou ao casal.
Paragrapho unico. Quando o conjuge responsavel pelo
acto annullado não tiver bens particulares, que bastem, o
damno aos terceiros de boa fé se comporá pelos bens communs, na razão do proveito' que lucrar o casal.
".ri'1' U .r_.o III
Do reghuen <los bens entre os conjuges

CAPITULO I
DJSPOSlÇÜES GERAES

Art. 256. É licito aos nubentes, antes de celebrado o
casamento, estipular, quanto aos seus bens, o que lhes aprouver (arts. 261, 273, 277, 283, 287 c 312).
Jlaragmpho unico. Serão nullas tacs convenções:
I. Não se Ützendo por cscriptura publica.
ll. Não se lhes seguindo o casamento.
Art. 2a7. Ter-se-á por não escripta a convenção, ou a
clausula:
I. Que prejudique os direitos conjugaes, ou os paternos.
II. Que contravenha disposiç<lo absoluta da lei.
Art. 2a8. Não havendo convenção, ou sendo nulla, vigorará, quanto aos bens, entre os conjugcs, o regimcn da
communhão universal.
Paragr·apho unico. É, porém, ubrigatorio o da separat;;io de bens no casamento:
I . Das pessoas que o celebrarem com infracção do cs·
tatuido no art. 183, ns. XI a XVI (art. 216).
II. Do maior do sessenta e da maior de cincoenta annos.
UI. Tio urphão de pae e mãe, embora case, nos termos do
art. 183, n. XJ, com o consentimento do tutor, ou curador.
IV. no de todos os que dependerem, para casar, de autorizaçüo judicial (arts. 183, n. XI, 384, n. III, 426, n. I,
c 1-53).
Art. 2a9. Embora o rcgimen nüo seja o da connnunhão
ue bens, prevalecerão, no silencio do contracto, os princípios
della, quanto á communicação dos adquiridos na constancia
do casamento.
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Art. 260. O nmrido, que estiver na posse de bens particulares th~ mulher, scrú para com ella e seus herdeiros res~
pons:1:vel:
I. Como usofructuario, se o rendimento for commum
(arts. 262, 265, 271, n. V, e 289, n. 11).
H. Como procurador, se tiver mandato, cxpr·esso ou tacito, para os administrar (art. 311).
III. Como depositaria, se não for usofructua.riu, nem administrador (arts. 26U, n. II, 276 c 3W).
Art. 261 . As convenções antenupciaes não terão etfeito
para com terceiros senão depois de inscrlptas, em livro especial, pelo official do registro de immovcis do domicilio dos
conjuges (art. 21'.)6).
CAPITULO Jl
llO REGlMBN DA COI\IMUNIIÃO UNlVEllSAL

Art. 262. O regimen da. communhão uni w~rsal importa
a conununicaç;lo dn todos os bens presentes o futuros dos
conjuges e suas dividas passivas, com as excnpçfíes dos artigos seguintes.
Art. 263. Süo exduidos da communh;l.u:
I. As pensões, meio-soldos, montepios, tenças e outras
rendas semelhantes.
11. Os bens doados ou legados com a clausula de iucommunicabilidade c os subrogados em seu logar.
lU. Os bens gravados de fidcicommisso e o direito do
herdeiro fideieommissario, antes de realizada a condiçüo suspensiva.
IV. O dote promcttido ou constituído a filho de outro ldto.
V. O dott~ promt!ttido ou constituído expressamente por
um só dos conjug<~s a lilho conunum.
VI. As obrigaçties provenientes de actos illicitos (artigos
UH8 a 1. 532).
VII. As dividas anteriores ao casamnnto, salvo se provierem de despczas com os seus aprestos, ou reverterem em
proveito commum.
VIII. As doações antenupciaes feitas pm· um dos conjuges
ao outro, com a clausula de incommunicabilidade (art. 312).
IX. As roupas de uso pessoal, as joias esponsalicias dadás
antes do casamento pelo esposo, os livros o instrumentos de
profissão o os retratos de familia.
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X. A fiança prestada pelo mnt"ido sem outorga. da tuulbcr
(arts. 178, §. 9°, n. I,. b? c 235, n. 111).
.
Art. 21..i4. As dividas não comprchendidas nas duas cxcepçõcs do n. VII, do artigo antecedente, só se poderão pagar
durante o casamento, pelos bens que o conJUgo devedor
trouxer para o casal.
,
,
Art. 265. A incommunicabilidade dos bens enumerados
no art. 263 não se lhes estende aos fructos, quando sé percebam ou vençam durante o casamento •.
Art. ~66. Na constancia da sociedade conjugal, a propriedade c posse dos bens é commum.
•
, ,
Paragrapho unico. A mulher, porém~ só os adm1mstrará
por autorização do marido, ou nos càSos do art. 2i8, n. l, e
art. 251.
Art. 267. Dissolve-se a communhão:
I. Pela morte de um dos conjuges (art. 315, n. I).
li. Pela sentença que annulla o casamento (art. 222).
JII. Pelo desquite (art. 322).
Art. 26H. Extincta a communhão, e clfcctuada a divisão
do activo c passivo, cessará a responsabilidade de cada um
dos conjugcs para com os credores do outro por dividas que
este houver contrahido.
CAPITULO III
llO REGIMEN DA CO!IHIU:SliÃO PARCIAL

Art. 269. Quando os contmhentcs declararem que adoptam o rcgimcn da communhão limitada ou parcial, ou usarem
de expressões equivalentes, entender-se-á que excluctn da
communhão:
I. Os bens que cada conjugo possuir) ao casar, c os que
lhes sobrevierem, na constancia do matrimonio, por doaÇiio, ou
succcssão.
11. Os adquiridos com valores exclusivamente pci'teqccntes a um dos conjuges, em subrogação dos bens particulares.
Art. 270. Egualmentc não se communicam:
I. As obrigações anteriores ao casamento.
11. As provenientes de actos illicitos.
Art. 271. Entram na communhão:
I. Os bens adquiridos na constancia do casamento por
titulo oneroso, ainda que só em nome de um dos conjttges.
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li. Os adquiridos por facto eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despeza anterior.
111 ~ Os adquiridos por doação, herança ou legado, em
favor de ambos os conjuges (art. 269, n. I).
IV. As bemfeitorias em bens particulares de cada conjuge.
V . Os fructos dos bens communs, ou dos particulares de
cada conjuge, percebidos n~ constancia do casamento, ou
pendentes ao tempo de cessar a communhão dos adquiridos.
VI. Os fructos civis do trabalho, ou industria de cada
conj uge, ou de ambos .
Art. 272. São incommunicaveis os bens cuja acquisição
tiver por titulo uma causa anterior ao casamento.
Art. 273. No regimcn da communhão parcial, os con·
trahentes farão' cspecificada.mr.nte, no contracto antenupcial,
ou noutra escriptura publicá anterior ao casamento, a descripção dos bens moveis, que cada um leva para o casal, sob
pena de se considerarem como adquiridos.
Art. 27 4. A administçação dos bens do casal compete ao
marido, c as di vidas por este contrahidas obrigam, não só os
bens communs, senão ainda, em falta destes, os particulares
de um e outro conjuge, na razão do proveito que cada qual
houver lucrado.
Art. 275. J~ applicavel a disposição do artigo antecedente ás dividas contmhidas pela mulher, nos casos em
que os· seus actos são autorizados pelo marido, se presumem
sel-o, ou excusam autorização (arts. 24.2 a 2U, 2i7, 2~8 e
233, n. V).
C. APITULO IV
DO HEGUIEN DA SEPAHAÇÃO

Art. 276. Quando os contrahentes casarem, est~pu
lantlo scparaç:1o de bens, pcrmaneccr;1o os ele cada conJugo
sob a administração exclusiva delle, que os poderá livremente alienar, se forem moveis (arts. 235, n. I, 242, n. 11,
e 310).
·
A.rt. 277. A mulher é obrigada a contribuir para as
despeZ<'lS do casal com os rendimentos de seus bens, na. proporção de seu valor, relativamente ao dos do marido; salvo
estipulação em contrario no contracto antenupcial (arts. 256
e 312).
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CAPITULO V
DO REGil\IEN DOTAL

SECÇÃO I
DA CONSTITUIÇÃO DO DOTE

Art. 278. É da osscncia do regimcn dotal tloscrcvercm-se c estimarem-se cada um de per si, na cscriptura antenupcial (art. 256), os bens, qud constituem o dote, com
expressa. declaração de que a este regimen ficam sujeitos.
Art. 279 . O dote pode ser constituidb pela propria
nubente, por qualquer dos seus ascendentes, ou por outrem.
Paragrapho unico. Na celebração do contracto intervirão
smnprc, em pessoa, ou por procurador, todos os interessados.
Art. 280. O dote pode comprehender, no todo, ou em
parte, os bens presentes c futuros da mulher.
Paragrapho unico. Os bens futuros, porém, só se consideram c01'nprehendidos no dote, quando, adquiridos por titulo
gratuito, assim for declarado em clausula expressa do pacto
antenupcial.
Art. 281. Não é licito aos casados augmenta.r o dote.
Art. 282. O dote constituído por estranhos duranto o
matrimonio não altera, quanto aos outros bens, o regimcn
preestabelecido. ,
Art. 283. E licito estipular na escriptura antenupcial
a reversão do dote ao dotador, dissolvida a sociedade conjugal.
Art. 284. Se o dote for promettido pelos paes conjunctamentc, sem declaração da parte com que um e ouLro contribuem, entende-se que cada um se obrigou por metade.
Art. 285. Quando o dote for constituído por qualquer
outra pessoa, esta só responderá pela evicção se houver procedido de má fé, ou se a responsabilidade tiver sido estipulada.
Art. 286 . O dotado tem direito aos fructos do dote desde
a celebração do casamento, se não se estipulou prazo.
Art. 287. É permittido estipular no contracto dotal:
I. Que a mulher receba, directamente, para suas despezas
particulares, uma determinada parte dos rendimentos dos bens
dotaes.
11. Que, a par dos bens lotaes, haja outro~, submet.tidos
a rcgimens diversos.
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Parngrapho unico. Em falta de expressa declaração quanto
ao regimen dos bens extra-dotaes, prevalecerá o da communhão.
Art. 288. Applica-se, .no rcgimen dotal, aos adquiridos
o disposto neste titulo, capitulo III {arts. 269 a 275).
SECÇÃO 11
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO niABIDO E&J RELAÇXO AOS nENS DOTAES

Art. 28!:1. Na vigencia da sociedade conjugal, é direito
do marido:
J. Administrar os bens dotaes.
H. Perceber os seus fructos.
JII. Usar das acções judicip.es a que derem Jogar.
Art. 290. Salvo clausula expressa em contrario, presumir-se-à transferido ao marido o dom1nio dos bens, sobre que
recair o dote, se forem moveis, c não transferido, se forem
iinmovcis.

{

Paragrapho unico. Só mediante clausula expressa adquirirá dominio o marido sobro bs immoveis dotaos.
Art. 291. O immovel adquirido com a importancia do
dote, quando este consistir em dinheiro, será considerado dotal.
Art. 292. Quando o dote importar alheação, o marido
considerar-se-á proprietario, o poderá dispor dos bens dotaes,
correndo por conta sua os riscos e vantagens, que lhes
sobrevierem.
· Art. 293. Os immoveis dotaes não podem, sob pena de
nullidade, ser onerados, nem alienados, salvo em hasta publica,
c por autorização do juiz competente, nos casos seguintes:
I. Se de accórdo o marido c a mulher quizerem dotar
suas filhas communs.
11. Em caso de extrema necessidade, por faltarem outros
recursos para subsistencia da família.
III. No caso da primeira parte do § 2° do art. 299.
IV. Para reparos indispensaveis á conservação de outro
immovel ou immoveis dotacs.
V. Quando se acharem indivisos com terceiros, c a
divisão for impossível, ou prejudicial.
VI. No caso de desapropriação por utilidade publica.
VII. Quando estiverem situados em Jogar distante do
domicilio conjugal, e por isso for manifesta a conveniencia de
vendei-os.
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Paragrapho unico. No:; tres ultimos casos, o preço será
applicado em outros bens, nos quaes ficará subrogado.
Art. 294. Ficará subsidiariamente responsavel o juiz que
conceder a alienação fora dos casos e sem as formalidades do
artigo antecedente, ou não providenciar na subrogaçáo do preço
.em conformidade com o paragrapho unico do mesmo artigo.
Art. 295. A n ullidaJe ela alienação pode ser promovida:
I. Pela mulher.
li . Pelos seus herdeiros.
Paragrapho uni co. A rei vindicação dos moveis, porém,
só será permittida, se o marido não ti ver bens com que responda pelo seu valor, ou se a alienação pelo marido c as subsequentes entr·~ terceiros tiverem sido feitas por titulo gratuito,
ou de má fé.
Art. 296. O marido fica obrigado por perdas c damnos
aos terceiros pr~judicados com a nullidade, se no contracto de
alienação (arts. 293 c 294·) não se declarar a natureza dotal dos
immoveis.
Art. 297. Se o marido não tiver immoveis, que se
possam hypothccar em garantia do dote, poder-se-á no contracto antenupcial estipular fiança, ou outra ~aução.
Art. 298 . O direito aos immoveis dotaes não prescreve
durante o matrlmonio. l\ias prescreve, sob a responsabilidade
do marido, o direito aos moveis dotaes.
Art. 299. Quanto ás dividas passivas, observar-se-á o
seguinte:
§ 1 . " As do marido, contrahidas antes ou depois do casamento, não ser:"lo pagas senão por seus bens particulares.
§ 2." As da mulher, anteriores ao casamento, serão
pagas pelos seus bens cxlra-dotaes, ou, em falta destes, pelos
fructos dos bens tlotaes, pelos moveis dotaes e, em ultimo caso,
pelos immoveis 1lotaes. As contrahidas depois do casamento só
poderão ser pagas pelos bens extra-dotaes.
§ 3. o As contrahidas pelo marido c pela mulher conjunctamente podcr:lo ser pagas, ou pelos bens communs, ou pelos
particulares do marido, on pelos extra-dotaes.
SEC.Ç..\0 111
nA RE~TITUIÇÃO DO DOTE

Art. 300 . O dote deve ser restitui do pelo marido á
mulher, ou aos seus herdeiros, dentro no mez que se seguir á
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dissolução da sociedade conjugal, se não o puder ser immediatamentc (art. 178, § 9°, n. I, c, e n. 11).
Art. 301. O preço dos bens fungíveis, ou não fungíveis,
quando legalmente alienados, só pode ser pedido· seis mezes
depois da dissolução da sociedade conjugal.
Art. 302. Se os moveis dotaes se tiverem consumido
por uso or·dinario, o marido será obrigado a restituir sómente
os que restarem, c no estado em que se acharem ao tempo da
dissolução da sociedade conjugal.
Art. 303. A mulher pode, em todo o caso, reter os
objectos de seu uso, em conformidade com a disposição do
art. 263, n. IX, deduzindo-se o seu valor do que o marido
houver de restituir.
Art. 304. Se o dote comprehender capitaes ou rendas,
que tenham sofTI·ido diminuição ou depreciação eventual, sem
culpa do marido, este desonerar-se-á da obrigação de restitnil-os, entregando os respectivos títulos.
11aragrapho unico. Quando, porém, constituído em usofructo, o marido ou seus herdeiros serão obrigados sómente a
restituir o titulo respectivo e os fructos Jlercebidos após a
dissolução da sociedade conjugal.
Art. 305. l 1resnme-Rc recebido o dote :
I. Se o casamento se ti ver prolongado por cinco annos
depois do prazo estabelecido para sua entrega.
11. Se o devedor for a mulher.
Paragrapho unico. Fica, porém, salvo ao marido o direito
de provar que o não recebeu, apezar de o ter exigido.
Art. 306. Dada a dissolução da sociedade conjugal, os
fructos dotaes, que c01-respondam ao anno corrente, serão divididos entre os dois conjuges, ou entre um e os herdeiros do·
outro, proporcionalmente á duração do casamento, no decurso
do mesmo anuo.
Os annos elo easamento contam-se da data de sua ceJebrac;iío.
Paragrapho uni co. Tratando-se de colheitas obtidas em
periodos superiores, on inferiores a um anno, a divisão se
cfiectuará proporcionalmente ao tempo de duração da sociedade conjugal, dentro no periodo da colheita.
Art. 307. O marido tem direito á indemnizacão das
bcmfeitorias nccessarias e uteis, segundo o Rcu ;,alor ao
tempo da restituição, c responde pelos damnos de que tiver
culpa.
Paragrapho uni co. Este direito c esta obrigação transmittem-se aos seus herdeiros.

SECÇAO IV
DA SEPARAÇÃO DO DOTE F. SUA AD!IIINIST!l.AÇÃO PELA MULHER.

Art. :308. A mulher pode requerer judicialmente a
separaç.ão do dote, quando a desordem nos negocios do marido
leve a recear que os bens deste não bastem a assegurar os
della; salvo o direito, que aos credores assiste, de se opporem
á separação, quando fraudulenta.
Art. 309. Separado o dote, tm·á por administradora a
mulher, mas continuará inalienavel, provendo o juiz, quando
conceder a separação, a que sejam convertidos em immoveis
os valores cnt.l'cgucs pelo marido em reposição dos bens
dotar:s.
Paragrapho nnico. A sentença da separaç<lo será a ver-·
bada no registro de que trata o art. 2G1, para produzir
elli~itos em n~la\:1.o a terceiros.
SECÇÃO V
DOS BENS PARAPHERNAES

Art. 31 O. A mulher conserva a propriedade, a administraçüo, o gozo c a livre disposição dos bens paraphm;nacs;
n:1.o podendo, poróm, alienar os immoveis (art. 276).
Art. 3·1 t. Se o marido, como procnrador constituído
para administrar os bens paraphernaes on particulares da
mulher, for. dispensado, por clausula expressa, de prestar-lhe
contas, st~r:í súmentt~ obrigado a restituir os fructos existentes:
1. Quando clla lhe pedir contas.
11. Quando clla lhe revogar o mandato.
lll. Quando disso! vida a sociedade conjugal.
CAPITULO VI
.DAS DOAÇ()ES ANTENUPCIAES

Art. 312. Salvo o caso de separação obrigatoria de bens
(art. 2ri8, paragt·apho 11nir.o) t'~ livre ao:.; contrahnntns estipular, na escrip1ura antrnupeial, doaçlics reciprocas, ou de um

ao outro, contanto que não excedam á metade dos bens do
doador (arts. 263, n. VIII e 232, n. 11).
Art. 313. As doações para casamento podem tambem
ser feitas por terceiros, no contracto antenupcial, ou em outro
instrumento publico anterior ao casamento.
Art. 314. As doações estipuladas nos contractos antenupciaes, para depois da morte do doador, aproveitarão aos
filhos do donatario, ainda que este falleça antes daquelle.
Paragrapho unico. No caso, porém, de sobreviver o
·
doador a todos os filhos do donatario, caducará a doação.
':l'I'l:'ULO :tV
Da dissolução da sociedade conjugal e
p1.~otecçã.o da pessoa dos fi.l11.os

cía.

CAPITULO I
DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL

Art. 315. A sociedade conjugal termina:
I. Pela morte de um dos conjuges.
11. Pela nullidade ou annullação do casamento.
III. Pelo desquite, amigavel ou judicial.
Paragrapho unico. O casamento valido só se dissolve
pela morte de um dos conjuges, não se lhe applicando a
presumpção estabelecida neste Codigo, art. 1O, segunda parte.
Art. 316. A acção de desquite será ordinaria e sómente
competirá aos conj uges.
Paragrapho uni co. Se,. porém, o conjuge for incapaz de
exercei-a, poderá srw rr.prcsr.ntado por qualquer ascr.ndente,
ou irmão.
Art. 317. A acção de desquite só se pode fundar em
algum dos seguintes motivos:
I. Adulterio.
11. Tentativa de morte.
III. Sevicia, ou injuria grave.
IV. Abandono voluntario do lar conjngal, durante dois
annos contínuos.
Art. 318. Dar-se-á tambem o desquite por mutuo consentimento dos conjuges, se forem casn.dos por mais de dois
annos, manifestado perante o juiz c devidamente homologado,
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Art. 319. O adnltorio tlnixará do ser motivo para o
desquite:
I. Se o autor houver concorrido lXlra flUO o réo o
commcttesse.
II. Se o conjugo innocentc lh'o houver perdoado.
Pamgrapho uni co. Prmmme-se perdoado o adulterio,
quando o conjugo innocente, conhecendo-o, cohabitar com o
culpado.
Art. 320. No desquite judicial, sendo a mulher innoccnte c pobre, prestar-lhe-á o marido a pensão alimentícia,
qnc o juiz fixar.
Art. 321 . O juiz fixará tambom a quota com quo, para
criação e educação dos filhos, deve concorrer o conjuge culpado, ou ambos, se um e outro o forem.
Art. 322. A scntonç;t do desquito autoriza a separação
dos conjuges, o põe termo ao rogimen matrimonial dos bens,
como se o casamento fosse annullado (art. 267, n. III).
Art. 323. Sc;ja qual foi' a causa do desquite, e o modo
como este se faça, r'l licito aos conjuges restabelecer a todo o
tempo a sociedade conjugal, nos termos em qnc ftlra constituida,
r.ontanto que o f<wam, por acto regular, no juizo competente.
Pa.ragrapho unico. A reconciliaçüo em nada prrjudicará
os direitos de terceiros, adquiridos antl'S e durante o desquite,
seja qual for o regimen dos bens.
Art. 324-. A mulher conclemnada na acção de desquite
perde o direito a usar o nome do marido (art. 240).
CAPITULO 11
DA Pr\OTECÇÃO DA PESSOA DOS FILHOS

Art. 325. No caso ele dissolução da sociedade conjugal
por desquite amigavcl, observar-se-á o que os conjugos
accorclareni sobre a guarda elos filhos.
Art. 326. Sendo o desquite judicial, ficar;'lo os filhos
menores com o conjugo innocentc.
§ 1. o Se ambos forem culpados, a mãe terá direito de
conservar em sua companhia as filhas, emquanto menores, c
os filhos até a edade de seis anno!'!.
§ 2. o Os filhos maiores de seis annos serão entregues á
guarda 1lo pae.
Art. :327. Havendo motivos graves, podnrá o juiz, em
qualqut~r raso, a bt~m Llos lilhos, rngular por maneim dif-
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fcrentc da estabelecida nos artigos anteriores a situação ddles
para com os paes.
Paragrapho uni co. Se todos os filhos couberem a um· só
conjugo, tixará o juiz a contribuição com que, para o sustento
delles, haja ele concorrer o outro.
Art. 328. No caso Llc annullação do casamento, havendo
filhos communs, observar-se-á o disposto nos arts. 326 c 327.
Art. 329. A mãe, que contrahe novas nu1 cias, não perde
o direito a ter comsigo os filhos, que só lhe poderão ser re. tirados, mandando o juiz, provado que ella, ou o padrasto,
não os tratr~ convenientemente (arts. 248, n. I, c 393).

CAPITULO J
DTSPOSIÇÜF.S GF.RAF.S

Art. 330. São parentes, em linha recta, as pessoas que.
estão umas para com as outras na relação de ascendentes e
descendentes.
Art. 331. São parentes, em linha collateral, ou transversal, até ao sexto gráo, as pessoas que provêm ele um só
tronco, sem descenderem uma da outra.
Art. 332. O parentesco 6 legitimo, ou illegitimo, segundo
procede, ou não de casamento; natural, ou civil, conforme resultar de consanguinidade, ou adopç<1o.
Art. 333. Contam-se, na linha recta, os gráos de parentesco pelo numero de gerações, c, na collateral, tambem pelo
numero dellas, subindo, porém, de um dos parentes até ao
ascendente commnm, o descendo, depois, até encontrar o outro
parente.
Art. 334. Cada conjugo é alliado aos parentes do outro
pelo vinculo da alnnidadc.
Art. 335. A a !Iinidado, na linha rccta, nüo se extingue
com a dissolução do casamento, quo a originou.
Art. 3:1G. A aLlopção estabelece parentesco mer·anwntc
civil entre o alloptante e o adoptado (art. 375).

CÃPITULO 11
DA FILIAÇÃO LEGITIIIIA

Art. 337. São legítimos os filhos concebidos na constancia do casamento, ainda que annullado, ou nullo, se se
r,ontrahiu de bôa fé.
Art. 338. Presumem-se concebidos na constancia do
casamento:
I. Os filhos nascidos cento e oitenta dias, pelo menosl
lkpois de estabelecida a convivencia conjugal (art. 33!1)·
11. Os nascidos dentro nos trezentos dias subsequentes
á dissoluç5o da sociedade conjugal por morto, desquite, ou
annullação.
Art. 339. A legitimidade elo filho nascido antes de
decorridos os ecnto c oitenta dias de que trata o n. I do
arti~o antne•~lkntc, nfí.o pode, entretanto, ser contestada:
I. Se o marido, autos de easar, tinha sciencia da gravidez da mulher.
11. Se assistiu, pessoalmente, ou por procurador, a lavrar-se
n termo de nascimento do filho, sem contestar a paternidade.
Art. 340. A legitimidade do filho concebido na constancia do casamento, ou presumido tal (arts. 338 e 339), s{)
se pode contestar:
I. Provando-se que o marido se achava physicamente
impossibilitado de eohabitar com a mulher nos primeiros cento
c vinte e nm dias, ou mais, dos trezentos qnn houverem pro~
endido ao nascimento do lilho.
11. Quo a esse tempo estavam os conjnges legalmento
separados.
Art. 3-í1 . Não valerá o motivo do artigo antecedente,
n. 11, se os conju~es houverem conviviclo algum dia sob o
tccto conjugal.
Art. 31.2. Só mn sendo absoluta. a. impoteneia, vale a
sna allegaç;io contra a legitimidade do filho.
·
Art. 31.3. N;1o basta o adulterio da mulher, com quem
o marido vivia sob o mesmo tccto, para illidir a prosmnp~;io
legal de legitimidade da prole.
Art. 344. Cabe privativamente ao marido o direito de
eontf~star a lcgitimid:ule doR filhos nascidoR de sua mulher
(art. 178, § 3").
Art. 34!>. A acção de que trata o artigo antecedente,
uma vez inieiada, passa aos herdeiros do marido.
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Art. 346. Niio basta confissão materna para excluir a
paternidade.
Art. 34 7. A filiação legitima prova-se pela certidão do
termo do nascimento, inscripto no registro civil.
Art. 348. Ninguem pode vindicar estado contrario ao
que resulta do registro de nascimento.
· Art. 349. Na falta, ou defeito do termo de nascimentos
poderá provar-se a filiaçilo legitima, por qualquer modo
admissivel em direito:
I. Quando houver começo de prova por escripto, proveniente dos pacs, conjuncta ou separadamente.
11. Quando existirem vchemcntes presumpções resultantes de factos já certos.
Art. 350. A acção de prova da filiação legitim~t compete
ao filho, emquanto viver, passando aos herdeiros, se clle morrer menor, ou incapaz.
Art. 351 . Se a acção tiver sido iniciada pelo filho,
podcr~1o continuai-a os herdeiros, salvo se o autor dPRistiu,
ou a instancia foi perempta.

CAPITULO III
DA LEGITIMAÇÃO

Art. 31.12. Os filhos legitimados s:1o, em tudo, equiparados
aos legítimos.
Art. :~rn. A legitimação resulta do casa meu to dos paes,
l'stamlo eonce!Jido, ou depois de havi1lo o filho (art. 229).
Art. ::154. A leu,·itimac::1o dos filhos fallm·.itlos aprovPita aos
seus tlesccllllcntPs.

f:APITULO IV
DO HECONIIF.f:JMENTO DOS l'ILTlOS JLI.Er,JTIMOS

Art. 3!_i1;. O filho illcgitimo pouc ::;er rPconheci1lo pdos
paP.c:;, conjunrt a on separadamente.
Art. ma;. Quando a matcrniuade constar llO trwmo lle
nascimento tlo filho, a mãn só a poder:í. contestar, provando a
falsidade do termo, on daR tlcclara~·<ieR nnllr. contidaR.
Art. 3!i7. O rr~eonhccimento voluntario do filho illegitimo
pode fawr-Re lllt no proprio termo de naRcimcnto, ou Htellianle escriptura publica, on por tcstamcnto(art. 184, paragrapho uni co).

Paragrapho nnieo. O rewnh<'cimento pode pt·cceder o
nascimento do lilho, 011 sl!o·ndt~t·-lhe ao lidleeimento, se d('ixar
t lt.~seeu dentes.
Art. 3tH-i. 0.-; filhos ineestnoso:' e os atlulterinos n:lo podem
flor reconhecidos.
Art. :ll'>H. O filho ille~ilimo, reconhecido por um tios con.iu~es, 11iio po:lt~r:'t rPsidir no lar coujug-al seu1 o consenl.imr.nto
do outro.
Art. 360. O ftlho rcconhcc.ido, emqnanto menor, ficará
sob o poder do progenitor, qur~ o n~cnnhcccu, e, sr~ ambos o
rceonheccram, sob o do pac.
Art. 3G1. N:1o se pode subordinar a eondiç:io, ou a termo,
o reconhecimento do filho.
Art. :-!G2. O filho maior n:io pode ser rccon]H)eiJo sem o
seu r~ousenl.inwnto, c o menor pode impugnar o reconheciIIWIIIO, Jenl.l'O 11os fJII:Jiro anno:.;, qnl' sf' st·guin'nt ú. maioridade,
011 l'llla ncipaç:lo.
Art.. 31i:l. 0:-; /illws illegitimos dP. peP.."oas que não caibam
no art. J S8, llS. I a VI, têm acç:Io eo11tra os paes, ou seus
lwrdt)Írn ..;;, p:tr:l. d<~Jn:mdar o n~eonltceimellllJ da lili:H,'{ío:
J. Se ao tempo da com~rpç:1o a m:i.e estava coneubina:la
com o prctcnllido pae.
li. Se a concepção do filho reclamante coincidiu com o
rapto da mãn pelo supposto pae, ou suas relações sexuaes com
ella.
liJ . Se existir escripto Jaquelle a quem se attribuc a paterllidade, reconhecendo-a expressamente.
Art. 364. A investigaç:Io da maternidade só SI~ não Í>ermitt.c, fJuando tenha por fim attriLuir prole illegitima ~t mulhet·
cas:-ula, ou incestuosa á solteira (art. 358).
~,\ rt. 3Gti. Qualquer pessoa, que justo interesse tenha,
pOlle contestar a acç;1o de invcstigaç:1o da paternidade, on matem idade.
:\rt. 3GG. A sentença, que julgar procedente a acção
do investigac;:io, produzirá os mesmos effeitos do reconhecimento; podendo, porém, ordenar q uc o filho se crie c euuque
fóra d:t companhia darpwlle dos paes, que negou esta quali-

dade.
Art. :167. A filinção paterna u a materna podem resultar
Je casamento tl<·cl:trado nul!o, ainda fTI('S!llO snm ns eondições
do puta ti vo.
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CAPITULO V
OA ADOPÇÃO

Art. 3(jS. Só os maiol'es drl dncoenl:L an11os, st~IH prole
legitima, ou lcgitituada, podem adoptar.
Art. 369. O :uloptant.e ha tlc ser, pelo menos, dl'zoito
annos mais velho que o adoptado.
Art. 370. Ninguem pode ser adoptado po1· duas pessoas,
salvo se forem marido c mulher.
Art. 371. Emquanto não der contas de sua administração,
c saldar o seu alcance, não porle o tutor, ou cnra•lor, arloptar
o pupillo, ou o curatelado.
Art.. 372. N:io se pode adoptar sem o consentimento d<\
pessoa, debaixo de cuja guard~L estiver o adoptando, menor,
ou interdicto.
Art. 373. O adoptado, quando menor, ou interdicto,
poderá desligar-se da adopção no anno immecliato ao em que
cessar a intcrdicção, ou a menoridade.
Art. 374. Tarnbem se dissoh·c o vinculo da adopç:io:
I. Quando as :luas partes convierem.
li. Quando o adoptado commcttcr iugratid:to contra o
adoptantc.
Art. 375. A adopç;1o far-sc-á por escriptura publica,
em que se ni.io arlmittc concliç:lo, nem termo.
Art. :n6. O parentesco resultante da adopção (art. :~36)
limit..'l.-SC ao :llloptantc e ao aLloptado, salvo quanto aos impc..:.
dimentos matrlmoniaes, a cujo respeito se observará o disposto
no art. 1R3, ns. lii c V.
Art. 377. A aclopção produzirá os seus elfeitos aimla que
sobrevenham lilhos ao acloptantc, salvo se, pelo facto do nascimento. ficar proYado que o Jilho estava eoncebirlt> 110 momento •h adopç:1o.
Art. 378. Os direitos c tleveres que n'sultam do parentesco natural niio se extinguem pela adopçi'io, excepto o
patrio pode!·, que será transferi! lo do pae natural para o
adoptivo.

continua aqui->
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CAPITULO VI
DO PATlllO l'ODEll

SECÇÃO I
])JSI'OSIÇÕES f:ERAES

A ri.. :17!). Os lilhos lcgitimos, os legitimados, os legalmente rcconhel'.idos c os adopti vos esl<1o snjcilos ao patrio pod«~r, CHH[nanto menores.
Art. 3RO. Durante o casamento, exerce o patrio poder o
maritlo, como chefe da familia (art. 233), c, na falta ou impc~
dirnento seu, a mulher.
Art. ~~IH. O desquite não altera as relações entre paes o
filhos scn;io rpmnto ao tlircito, que aos primeiros cabe, de ten'rll em sua eornpanhia os segundos (arts. il26 e 327).
Art. ;{82. lJissolvido o casamento pela morte de rrm
dos <;onjuges, o patt·io poder compete ao conjuge solJrevivcnte.
"\rt. 38:1. O filho illegitimo não reconlwcido pelo pa1~
liea sob o poder materno. Se, poróm, a m;ic não Jor conhccid;t, ou cap<tí': de exercer o patrio po~ler, dar-se-á tutor ao
menor.
SECÇ:\0 11
llU !',\TIIIO l'OilEH 11UANTO :\ PES.;OA DOS I<'II.IIOS

Ari.. :l~;.'r.. Compete aos paes, quanto á pessoa tios Hlhos
menores:

I. Dirigir-lhes a criaç5.o c educaç;lo.
li. Tel-os em sua companhia e guarda.
li I. Co!lcPder-lhes, ou negar-lhes consentimento, para cai;: trem.
IV. Nomear-lhes tutor, por testamento on documento autlwntieo, se o outro dos pacs llw não sobreviver, ou o sobrevivo n;to puder exercitar o patrio poder.
V. Heprcscntal-os nos actos da vida civil.
Vl. 1kclamal-os de quem illegalmcntc os detenha.
VII. Exigir que lhes prestem obcdiencia, respeito c os
serviços proprios de sua edade e condição.
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SECÇÃO Ili
UO PATIIIO POIJER QUANTO AOS BENS DOS FILHOS

Art. 385. O pae c, na sua falta, a mãe s;lo os administradores legaes dos bens dos filhos que se achem sob o seu poder,
salvo o disposto no art. 225.
Art. 386. Não podem, porém, alienar, hypothecar, ou
gravar de onus reaes, os immoveis dos filhos, nem contrahir,
em nome delles, obrigações que ultrapassem os limites da simlles administraçfw, excepto por necessidade, ou evidente utiidade da prole, mediante previa autorizaç<i.o do juiz (art. 178,

l§ Go, n. III).

Art. 387. Smupre que no exercício do patrio poder collidirem os interesses dos paes com os do filho, a requerimento
deste ou do l\Iinistcrio I>ublico, o juiz lhe dará curador especial.
Art. 388. Só têm o direito de oppor a nnllidade aos actos
praticados com infi'acção dos artigos antecedentes :
I. O filho (art. 178, § 6°, n. III).
li. Os herdeiros (art. 178, § 6°, n. IV).
IH. O representante legal do filho, se durante a menoridade cessar o patrio poder (arts. 178, § 6°, n. IV, c 3fl2).
Art. 389. O usoli·ucto dos bens dos filhos é inherenle
ao exercício do patrio poder, salvo a disposiç;lo do art. 225.
Art. 390. Exceptuam-se :
I. Os bens deixados ou doados ao filho com a exclus;lo
do usofi·ucto paterno.
11. Os bens deixa1los ao filho, para fim certo c determinado.
Art. 391. Excluem-se assim do usofrneto como da ~uhni
nistraçito dos paes :
J. Os bens ;uhiniridos pelo filho illegitinw, antes do
reconhecimento.
II. Os adrpiiridos pelo filho em serviço militar, de magisterio, ou em qualquer outra funcç;io publica.
IH. Os deixados ou doados ao lilho, sob a condiçüo rle
não serem administrados pelos paes.
SECÇ.\0 IV
ll.l SUSPE~S,iO E EXTlNCÇÃO DO !',\TRIO PODiill

Art. 392. Extingue-se o pa.trio poder:
I. Pela morte dos pacs ou do filho.

li. Jlcla emancipaçii.o, nos termos do paragrapho unic1
do art. 9, Parte Geral.
III . Pela maioridade.
IV. Pela adopção.
Art. 393. A m:le, qne contrahc novas nupcias, perde
quanto aos li lhos do leito anterior, os direitos do patrio podei
(art. 329); mas, enviuvando, os recupera.
Art. 3!.1 L Se o pac, oa mãe, abusar do seu poder, faltandc
aos deveres paternos, ou arruinando os bens dos filhos, cabe
ao juiz, requerendo algum parente, ou o Ministerio Publico,
adoptar a medida, que lhe pareça reclamada pela segurança
do menor c seus haYcres, suspendendo até, quando convenha,
o patrio poder.
Paragrapho unico. Suspende-se egualmente o exerciclO
do patrio poder ao pae ou mãe condemnados por sentença
irrecorrível em crime cuja pena exceda de dois annos de
prisão.
Art. 39~i. Penlerú por acto judicial o patrio poder o pae,
ou m<ie:
I. Que castigar immoderadamente o ülho.
Il. Que o deixar em abandono.
III. Que praticar actos contrarias á moral c aos bons
costumes.
CAPITULO VII
DOS ALUIF.NTOS

Art. 3~Hl. ne accôrdo com o prescripto neste capitulo
podem os parentes exigir uns dos outros os alimentos, de que
neo~ssitcm para subsistir.
Art. il!.l7. O direito á prestaçito de alimentos é reciproco
~ntre paes c filhos, c extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais proximos em gráo, uns em falta
de outros.
Art. :J98. Na falta dos ascendentes cabe a obrigaç;lo amJ
dcsccmlentcs, guardada a ordem da successão e, faltan1lo
estes, aos irmãos, assim germanos, como unilateraes.
Art. 399. São dcvillos os alimentos quando o parente, que
os pretemlc, não tem bens, nem pode prover, pelo seu trabalho,
à propria mantença, c o de quem se reclamam, pode forneceios, sem desfalque do necessario ao seu sustento.
Art. 400. Os alimentos devem ser fixados na proporção
uas necessidades do reclamante c dos recursos da pessoa
obrigada.

<>uilJu

uu

iJUO~ll

LEGISLATIVO

Art. 401 . Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança
na fortuna de quem os suppre, ou na de quem os recebepoderá o in tcressado reclamar do juiz, conforme as circum,
~t.ancias, exoneração, reducção, ou aggravação do encargo.
Art. 402. A obrigação de prestar alimentos não se transmitte aos herdeiros do devedor.
Art. 403. A pessoa obrigada a supprir alimentos poderá
pensionar o alimentando, ou dar-lhe em casa hospedagem e
·
sustento.
Paragrapho unico. Compete, porém, ao juiz, se as circumstancias exigirem, fixar a maneira da prestação devida.
Art. 404. Pode-se deixar de exercer, mas não se podo
renunciar o direito a alimentos.
Art. 1·01j. O casamento, embora nullo, c a filiação cspuria,
provada quer por sentença irrecorrivel, não provocada pelo
filho, quer por confissão, ou declaração escripta do pae, fazem
certa a paternidade, sómente para o elfeito da prestação de
alimentos.

'~'.lTULO

VI

1-,n tutela, (la, curatela e da.

uusen~in,

CAPITULO I
DA TUTELA

SECÇAO I
DO:i TUTORES

Art. 40G. Os filhos menores são postos em tutela :
J. Fallecendo os paes, ou sendo julgados ausentes.
JJ. Decaindo os paes do patrio poder.
Art. 407. O direito de nomear tutor compete ao pae ; em
~ua falta, ú mãe ; se ambos falleccrem, ao avô paterno; morto
cst1~, ao materno.
llaragrapho uni co. A nomeação deve constar de testamento valido c solernne, ou de qualquer outro documento
authcntico.
Art. 408. N ui la é a nomeação de tutor pelo pae, ou
pela miie, rftw, ao tempo de sua morte, não tenha o patrio
poder.
Poder Lcgi"latlvo - 1916- Voi. I.
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Art. 409. Em iaJta de tutor nomeado pelo:'! paes, incumbe a tutela ~ws parentes consanguineos do menor, por esta
ordem:
·
I. Ao avô paterno, depois ao materno, c, na falta deste,
'
H. Aos irmãos, preferindo os bilateracs aos unilateracs, o
do sexo masculino ao do feminin0, o mais velho ao mais moço.
lii. Aos tios, sendo prefi~rido o do sexo masculino ao do
feminino, o mais velho ao mais moço.
Art. 410. O jui;r, nomeará tutor i(loneo c residente no
domicilio do menor:
I. Na faJta de tutor testamentario, ou legitimo.
li. Quando estes forem excluídos ou excusados da tutela.
111. Quando removidos por n;io idoneos o tutor legitimo c
o testamentario.
Art. H 1. Aos irmãos orphãos se dará um só tutor. No
caso, porém, de ser nomeado mais de um, por disposição testamentaria, entende-se que a tutela foi commettida ao primeiro,
c que os outros lhe hão de succeder pela ordem da nomeação,
dado o caso de morte, incapacidade, excusa ou qualquer outro
impedimento legal.
Paragrapho unico. (Juem institue um menor herdeiro, ou
legatario seu, poderá nomear-lhe curador especial para os bens
deixados, ainda (fUI~ o menor se achn sub o patrio poder, ou
sob tutela.
Art. 4'12. Os menores abandonados terão tutores nomeados pelo juiz, ou serão recolhidos a estabelecimentos publicas
para este fim destinados.
Na faJta desses estabelecimentos, ficam sob a tutela das
pessoas que, voluntaria c gratuitamente, se encarregarem
da sua creaçiio.
;i a vú paterna, ou materna.

SECÇ.\0 11
hl'S 1:-iCAPAZES !>E E\ EllCEJ: A TUTELA

Art. 413. Não podem ser tnfores e ser:io exonerados d~t
tutela, caso a exerçam:
I. Os que não tiverem a livre administração de seus bens.
11. Os que, no momento de lhes ser deferidà a tutela, se
acharem constituídos em obrigação para com o menor, ou
tiverem que fazer valer direitos contra este ; e aquelles cujos
paes, filhos, ou conjuges tiverem demanda com o menor.
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lll. 0::; inimigos do menor, ou de seus paes, on que tiverem
sido por estes expressamente excluidos da tutela.
IV. Os condemnados por crime de furto, roubo, estellionnto ou falsidade, tenham ou não cumprido a pena.
V. As pessoas de mau procedimento, ou falhas em probidade, e as culpadas de abuso em tutorias anteriores.
VI. Os que exercerem funcção publica incompativel com
a boa administração da tutela.
SECÇÃO 111
UA EXCUSA DOS

TUTOnE~

Art. 4H. l'nrlmn Pxeusar-sc ela tutela:
I. As mulheres.
11. Os maiores de sessenta annos.
111. Os que ti verem em seu poder mais de cinco filhos.
IV. Os impossibilitados por enfermidade.
V. Os que habitarem longe do Jogar, onde se h<~a de
exercer a tutela.
VI. Os que já exerceram tutela, ou curatela.
VII. Os militares, em serviço.
Art. H 5. Quem n:io for parente do menor mio poderá
ser obrigado a acceitar a tutela., se houver no Jogar parente
idoneo, consanguineo ou affim, em condições de exercei-a.
Art. 416. A cxcusa apresentar-se-á nos dez dias subsequentes á intimação do nomeado, sob pena de entender-se
renunciado o direito de allegal~a.
Se o motivo cxcusatorio occorrcr depois do acceita a tutela, os dez dias contar-se-ão do em que elle sobrevier.
Art. 1_.{ 7. Se o jni7. não admittir a cxeusa, cxercer[t o
nomeado a tutela, cmqnanto o recurso interposto não tiver
provimento, c responderá desde logo pelas perdas c damnos,
que o menor venha a. sofl'rer.

llil GAnANTIA IH TUTEI.A

Art. 4-t R. O tutor, antes de assumir a tutela, é obrigado
a cspcdalizar, em hypotheca legal, qnc será inscripta, os
immoveis nccessarios, para acautelar, sob a sua administração, os bens do menor.

Ar I.. 41 U. Se todos os immoveis de sua pt·oprledade não
valerem o patrirnonio do menor, reforçará o tutor a hypotheca
mediante caução real ou fidejussoria; salvo se para tal não
ti ver meios, ou for de reconhecida idoneidade.
Art. 420. O juiz responde subsidiariamente pelos prejuízos, que solli'a o menor em razão da insolvcncia do tutor,
de lhe não ter exigido a garantia legal, ou de o não haver removido, tanto que se tornou suspeito.
Art. 421. A responsabilidade será pessoal c directa,
quando o juiz não tiver nomeado tutor, ou quando a nomeação
não houver sido opportuna.
SECÇÃO V
DO EXEIICICIO DA TUTELA

Art. 422. Incumbé ao tutor, sob a inspecção do juiz, regct·

a pessoa do menor, velar por dlc, e administrar-lhe os hens.
Art. 423. Os bens do menor serão entregues ao tutor
mediante termo especificado dos bens c seus valores, ainda.
que os paes o tenham dispensado.
Art. 424. Cabe ao tutor, quanto á pessoa do menor:
I. Dirigir-~lw a educação, defendei-o e prestar-lhe alimentos, conforme os seus haveres e condição.
li. Heclamar do juiz que providencie, como houver por
bem, quando o menor haja mistér correcção.

Art. 425. Se ü ~nenor possuir bens, será sustentado c
educado a expensas suas, arbitrando o juiz, para tal Hm, as
quantias, que lhe pareçam neccssarias, attento o rendimento
da fortuna do pupillo, quamlo o pae, ou a miic, não as houver
taxado.
Art. 426. Compete mais ao tutor :
I. Hcpresentar o menor, até os deze.'ieis annos, nos actos da
vida civil, c assistil-o, apo~; essa cdade, nos actos em que for
parte, snpprindo-lhe o consentimento.
JT. Jlccebcr ;1s rendas c pensões do menor.
III. Fazer-lhe as dcspczas de subsistcncia c edtiCa\il.o, lJem
cmno as da administraç;lo de seus bens (art. 433, n. I).
IV. Alienar os bens do menor destinados a vencia.
Art.

1.27. Compete-lhe Lambem, com autorização do

juiz:
I. Fazer as duspczas neccssal'ias com a conservaç.ão c o
melhoramento dos bens.
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. 11. Rcr.cbcr a,; qmntias devidas ao orpMo, c pagar-lhe
as dividas.
111. Acccitar por ellc heranças, legados, ou doações, com
ou sem encargos.
IV. Transigir.
V. l'romovcr-lhc, mediante praça publica, o arrendamento dos bens de raiz.
VI. Vcnder-lhe em praça os moveis, cuja conservação n;1o
convie1·, c os immovcis, nos casos em qtw for pennittido
(art. 429).
Vlf.' Propor em juizo as acções c promover todas as cliligencias a bem do menor, assim como deffmclel-o nos pleitos
(~ontra elle movidos, segundo o disposto no art. 84.
Art. 428. Ainda com autorizac:fio juclicial, não poclc o
tutor, sob pena de nullidade:

I. }ulquirir por si, ou por interposta pessoa, por contracto particular, ou em hastn, publica, brms moveis, ou de raiz,
pertencentes ao menor.
11. Dispor dos bens do menor a titulo gratuito.
III. Constituir-se cessionario de credito, ou direito, contra
o menor.
Art. 429. Os immoveis pertencentes aos menores só
podem ser vendidos, quando houver manifesta vantagem, o
sempre em hasta publica.
Art. 430. ;\ntes de assumir a· tutela, o tutor declarará
tudo o que lhe deva o menor, sob pena de lh'o n:i.o poder
cobrar, emquantn exerça a tutoria, salvo provando que nfio
conhecia o debito, quando a assumiu.
Art. 431. O tutor rt•sponde pelos prejuizos, que, por
negligencia, culpa, on dolo, causar ao pupillo; mas tem direito
a ser pago do que legalmente despender no exercido da tutela,
c, fi:tlvo no caso do art. 412, a perceber uma gr:tt.ificaç:io pot·
seu trabalho.
Paragraplw unico. N;1o tendo os paes do menor fixado essa
grat.ifica~·üo, arbitral-a-á o juiz, até dez por cento, no maximo,
Ja J'('JHia lirprida annual dos hcns administrados pelo tutor.

DOS flE:'iS DF: OflPIIÃOS

Art. 1.32. Os tutores não podem eonservar mn seu poder
dinheiros de st)ns flltel:ulo::;, al{)m do neccssn.rio, para as dcspm:as ordinariafl r.om o S<'H susWnto, a sua cdtwa(:no na adminiAt.rac:io tk seus bnns.

i i)

ACTOS DO PODEI\ LEGISLATIVO

§ 1. 0 Os objectos Lle ouro, prata, pedras preciosas c
moveis uesnecessarios, ser:io vendidos em hasta publica, e seu
producto convertido em títulos de responsabilidade da União,
ou dos Estados, r<~colhi<lo :í.s Caixas Economicas Fedcraes ou
applicado na acquisiç:io de innp.ovnis, eonforme for determinado
pelo jnir.. O mesmo destino t<·r:'t o dinheiro proY<~niente de qualquer outra procedencia.
§ 2. o Os tutores respondem pela demora na applicação
dos valores acima ditos, pagando os juros legaes desde o dia
em que lhes deveriam dar esse destino, o que não os exime
da obrigação, qm) o juiz fimí ellectiva, da referida applicação.
Art. 433. Os valores que existirem nas Caixas Economicas
Federacs, na fórma do artigo anterior, não se poderão retirar,
senão mediante ordem do juiz, e sómente:
I. Para as despezas com o sustento e educação do pupillo,
ou a administraç:io de seus bens (art. 427, n. I).
II. Para se comprarem bens de rair. e títulos da divida
publica da União, ou dos Estados.
III. Para se empregarem em confonnitbd<~ co111 o dispost.o
por quem os houver doado, ou deixado.
IV. Para s<~ <mtregarem aos orphãos, quando t!manci·
pados, ou maion·:,, ou, mortos elles, aos· s<~u:-; lwrdt•irn~'·
. SECÇ:\0 VIl
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA TUTELA

Art. 434. Os tutores, embora o contrario dispuzcssem os
paes dos tutelados, sã.o obrigados a prestar contas da sua
administração.
Art. 435. No fim de cada anno, os tutores submetterão
ao juiz o balanço da sua administração, o qual, depois de
approvado, se annexará aos autos do inventario.
Art. 436. Os tutores prestarão contas de dois mn Llois annos,
e bem assim quando, por qualquer motivo, deixarem o exerci cio
da tutela, ou toda vez quo o juiz o houver por conveniente.
Paragrapho unico. As contas serão prestadas em juizo, e
julgadas depois de audiencia dos interessados ; rccollwndo o
tutor immocliatamente em caixas economicas os saldos, ou
adquirindo bem; immovcis, ou titnlos da divida publica.
Art. '~37. Finda a tutela pela emancipação, ou maioridade, a quitaçtio (lo menor n<1o produzirá c/Teito antes do
approvadas as contas pelo juir., snb'.listintlo intüira, at6 enl:io,
a msponsabilidadc (lo tutor.
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Art. 438. Nos casos de morte, a.usencia, ou interdicção
do tutor, as contas scr~1fJ prestadas por seus herdeiros, ou representantes.
Art. 439. Serão levadas a credito do tutor todas as despezas justificadas e reconhecidamente proveitosas ao menor.
Art. 440. As despezas com a prestação das contas serão
pagas pelo tutelado.
Art. UL O alcance do tutor, bem como o saldo contra
o tutelado, vencerão juros desde o julgamento definitivo das
contas.
SECÇÃO Vlll
DA CESSAÇÃO DA TUTELA

Art. 442. Cessa a condição de pupillo:
L Com a maioridade, ou a emancipação do menor.
ll. Caindo o menor sob o patrio poder, no caso de legiti·
ma~~o, reconhecimento, ou adopção.
Art. 443. Cessam as funcções do tutor:
I. Expirando o termo, mn que era obrigado a servir
(art. 444).
H. Sobrevindo oxcusa legitima (arts. 414 a 416).
III. Sendo removido (arts. 413 e 445).
Art. 444. Os tutores são obrigados a servir por espaço
de dois annos.
Paragrapho unico. Podem, porém, continuar além desse
prazo, no exercício da tutela, se o quizerem, e o juiz tiver
por cónveniente ao menor.
Art. 445. Será destituído o tutor, quando negligente,
prevaricador ou incurso em incapacidade.
CAPITULO li
llA CURATELA

SECÇAO I
ll!SI'OSIÇÕES GERAES

Art. 446. Est<1o sujeitos á curatela:
I. Os loucos de todo o genero (arts. U8, u. I, UiO e 4.57.)

continua aqui->

11. Os surdos-mudos, smn cducaçüo que os habilite a
P.nnndar prncisamcntn a sua vontade (arts ..HH e MW).
rrr. Os prodigos (arts. Mj!l n 4<i1 ).
Art. 447. A int.r.nlicr;i\o lhwn Sl'r pr·omovhla:

J. Pelo par., m:'k, on tutor.
11. l'do conju~e, ón algum pal't~nl.n proximo.
111. Pdo 1\linistm·io Publico.
_t\ rt. 448. Só

int(~rvirú

o J\linistcrio Pnblieo:

I. No caso de loucura furiosa.
H. Sn não existir, ou n;1o promover a interdic<::io alguma
das pessoas dPsignadas no artigo antecedente, ns. I n li.
Jll . Se, existindo, forem menores, ou incapazes.
Art. 449. Nos casos em que a interdicçüo for promovida
pelo Ministcrio Publico, o juiz nomeará defensor ao snpposto
incapaz. Nos dnmais casos o l\Iinisf.m·io Publk.o ser:'t o dnJ(~n,;or.

Art. M>O. Antes de sr, pronunciar acerca da intcrdicção,
examinará pcssoalmcnfl~ o juiz o arguido dn incapaciuadn,
onvindo profissionaes.
Art. 451. Pronunci;;tda a intcrdicção do surdo-mudo, o
juiz assignará, segundo o dr.sr.nvolvimnnto mental do inter·
dicto, os limites da curatela.
Art. 452. A spntr.nça que declara a intrrdicç<lo procluz
dfnitos dt~scle logo, t\mbora snjeita a recurso.
Art. 453. Jh~crutada a interdicção, fica o interdicto sujeito á cmatela, ú qual se applica o disposto no capitulo antecedente, com a restrict~;io do art. .1,!")1 t\ as mndifienções dos
artigos st~p;uintes.
Art. !~!Jl. O eonjugt:, wio separado judicialmente, ó, ue
direito, cnrador do outro, quantlo interdicto (art. 45ã).
§ 1 . " Na falta do conjugo, t:: curador legitimo o pae ; na
falta dt:sf.t•, a m;k ; ~~. na dt•,;ta, o descendente maior.
§ 2." Entrt: os dt~scPndt:ntos, os mais proximos precedem
aos mais renwi.:Js, t:, denl.rr\ os do nwsmo gr;\o, os varões ás
mulheres.
§ :{." Na t:d ta das pnssoas nwneionadas, co111 pr:to ao juiz
a escolha do cnradnr.
Ar f.. t,.riti. (.I na ndo o curador for o conj ngn, n;io será
obrigado a :q>wst~nt.ar· o'> halan~,~os ann11acs, nem a fazer inventario, st: o rt:giuwn do casamento for o da conununhão, ou
se os bens elo incn paz se acharem tkscriptos em instrnmnnto
publico, qualquer ({lW seja o regimun do casamento.
§ 1 . " St~ o curador for o marido, obsPrvar-sP-á o disposto
nos arts. 233 a 23!:!.
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§ 2. o Sn for a mulher a curadora, observar-se-á o disposto no art. 2U f, paragrapho uni co.
~ 3. 0 S1~ f(Jr o p~w, ou mfln, n:lo tl'r:Í. applicaç:To o li iRpoRto no art. ~.:3;;.
Art. ldiG. Ila vendo meio de educar o surdo-mudo, o curador pmmover-l!w-:i o ingruc;so mn I'Stabelneimnnto apropriado.
Art. Mi7. Os lotH',os, snmpre qtw pamet•r inconvP.ninntc
conservai-os mu easa, ou o exigir o s1:u tratamnnt.o, s1:r:in
t:unbmn l'l~eolhiLlos •·m nst.abdncimnilto adt:IJUadn.
Art. ".r;s. .\ antorid:uln do cumdor esl.nntlm·-sc-:\. aos
filhos n bens do curatelado, naseido, ou JJ:tRcit.uro (arl.. 4·62,
paragrapho nni1·o).

DO<; l'ROD!GOS

Art. .;.:;n. A int•~rdir.\-<in do prodigo só o privará do,
sem curadm·, cmprec;tar, transigir, dar quitaç:To, alienar,
hypothecar, Llnm::mdar ou ser Llcmandado c pratie:-~r, nm gnral,
actos qun n:lo s1;jam dt~ mera administração.
Art. 460. O prodigo só incorrerá em interdicç<To, Imvendo conjugo, ou tendo asr.nndentos on dcscfmtlcntns lcgitimns,
que a promovam.
Art. 461 . Levantar-se-á a in.terdicção, cessando a incapacidade, que a determinou, on n:l.o nxist.irulo mais nR parnntes
designados no artigo anterior.
Paragrapho unico. Só o mesmo prodigo e as pessoas designadas no art. 460 podcr;io arguir a nullidade dos actos do
int.enlicto dnrante a interdir.ç:io.

sEcç,\o m
1>.\ CUT1ATI\I.A no

NA~C.!TUno

Art. 462. Dar-Re-á curador ao nascituro, se o pac fallecer, estando a mulhnr gravida, c n:l.o tendo o p:ttrio poLlnr.
!laragrapho unir.o. Se a mulher estiver int.nnlir.t1., ~nn
curador será o do naseituro (art. 458).
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C\ PITIJLO li!
IJA

AUSI·~NCIA

SECÇÃO I
I lA r.Hn AIJOit [,\ IH: AUSENTES

Art. 463. Desapparecendo uma pessoa do seu domicilio,
sem que della haja noticia, se nüo houver deixado representante, ou procurador, a quem toque administrar-lhe os bens,
o juiz, a reqtwrimt~nto de qualqum- interessado, ou do l\Iinislt•rio Publico, nomear-llw-á curador.
Art. -íG4. Tambmn SI~ nomnará curador, quando o auSl~JllP doixar mandatario, que wio t[llt~ira, ou n;io possa t'X(Wcer
011 continuar o m:mdato,
Art.. i li!'). U .i uiz, qw• Honwar o enrador, lixar-llw-á os
podt~n·s e obrigat;i'it's, r.oniin·tw• as c.irrumslancias, observando,
no ([llt'. ii•r applil'a\·t·l, o disposln a rt~SJH~ito dos tutores e
t·,uradon·~;.

Art. ·ilill. U coJJjngt~ do aust~nte, smupre rpw n;1o t:sttja
st•parado jndiciahneule, st:rá o seu legitimo curador.
Art. 467. Em falta dn eonjugt:, a curadoria dos bt:ns do
ausente incumbt: ao pae, :í. mãe, aos descendentes, nesta
ordem, n;io havendo impedimento que os iuhiba ele c.xcrccr o
cargo.
Paragrapho uni co. Entw os descendentes, os mais visinhos prPC!~Lic:m aos mais rmuotos, !', t'tlln~ os do llH~smo gr:í.o,
os v:tnies prdim~m :í.s umlheres.
Art. 4Gfl. Nos casos tk arrecadação de hnrança ou
quinhfío tk h!~rdniros ausnntns, observar-se-:i, quanto á nonwat;:io dn t'Uradnr, o disposto JH:ste Cotli~o, arts. 1.5!H a
1.fi!H.

llA SUCCESSÃO l'ROV ISOR IA

Art. -íG!1. Jlassando-se dois anno.c;, sem que se saiba do
ausento, se n<io tlt~ixou rt~prt~sf~ntantt:, nmn procurador, ou,
se os t!nixon, em passando quatro annos, podt!r:io m interessados rnrpl!'l't'l' q11n st• lhr· abra provisoriamPnlu a sue
r'.t•ss:1 o .
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Art. 470. Consideram-se, para este effeito, iJlt(·n~ss~H!os:
I . O conj nge nüo separado judicialmente.
H. Os lwn1Piros presumidos legítimos, ou os Ü\SI:unnn·
ta rios.
IJI. Os que tiverem sobre os bens do ausento Llireito
sHbordinado á condic:,;io flc morte.
TV. Os cn~tlores tln obrigações vencidas e não pagas.
Art. 471 . .\ smltença que determinar a abertura da
successão provisoria só produzirá em~ito seis mezes depois de
public:ula pela imprensa ; mas, logo que passe em julgado, se
procederá á abertura do testamento, se existir, c ao inventario c partillm dos bons, como se o ausente fosse fallccido.
§ 1.° Findo o prazo do art. 469, e não havendo absolutamente interessados na successão provisoria, cumpre ao
Mínisterio Publico requcrel-a ao juizo competente.
§ 2. 0 N<1o comparecendo herdeiro, ou i:o.teressado, tanto
que passe em julgado a sentença, que mandar abrir a suceess;io provisoria, proceder-s<~-:í judicialmente :'t arrecadação
dos bens tlo aiL'"~ule pda fónna. nstahdecida nos arts. 1 .!;!H
a 1 . :;94.
Art. !~ 72. Antes da partilha o juiz ordenará a conversão
dos bens 1110\'('is, sujeitos a deterioração ou a extravio, em
ium1oveis, ou ('m títulos da divida publka da. Uni:io, on elos
Estallos (art. ~77).
Art. 473. Os herdeiros immittidos na posse dos ben:-1 do
ausente darão garantias da restituiçüo dclles, mediante penhores, ou hypothecas, equivalentes aos quinhões respectivos.
Paragrapho unico. O que tiver direito á posse provisoria,
mas não puder prestar a garantia exigida neste artigo, será
excluído, mantendo-se os bens que lhe deviam caber sob a
administral;<1o <lo curador, ou de outro herdeiro d<~signatlo pelo
juiz, c que preste a llita garantia (art. 478).
Art. 47 4 . Na partilha, os immovcis senlo confiados em
sua intcgridark aos succcssores pro viso rios mais idoneos.
Art. 47ti. Nfw sendo por desapropriaç;io, os immoveis
do ausentP só se poderüo alienar, quando o ordene o juiz~
para lhes evitar a ruína, ou quando convenha conv<~rtd-os
em titulos da dívida publica.
,
Art. ,ft,71j. Empossados nos bens, os successores provisorios ficarüo represl•ntando adiva e passivamente o ausm1tc;
de modo que eontra ellcs correr:lo as acções penlkntr~s c~ as
f{UO de futuro úquelle se moverem.
Art. 1_,77. O descendente, ascendente, ou conjugo, que
for succcssor provisorio do auscmte fará Slms todos os fructos
c rundim<~ntos dos bens que a este couberem. Os outros
suecessores, pnr(:~m, dever;io eapitalizar metade desses fructos

.J •. J •.

\ll\o\1

e rcndimrmtos, sr,gnndo o disposto no art. 472, de accôrdo
mm o rnprescntanto do 1\rinisturio Pnblieo, e prestar annuallll•~ntt) conta': ao juiz competente.
Art. ~·78. O cxcl nido, segundo o art. 473, p;tragrapho
nnit:o, da. posse provisoria, poderá, justifkando falta de meios,
requorcr lhe seja t~lllrt~gm• mt~ladt~ dos l'l~ndinwntos do t[uinhfío,
IJIH~ ll1e torari:t.
"\ rt. '~7!J. Su dnr:1111.t~ a posse provisoria se provar a t'•.poca
exarla do li'tlleeimento do ausente, considerar-se-ú, nessa data,
aherta a .'Hif"ct•ss;1o n111 favor dos hrnlniros, qun o eram Úf[Uf'lln
ft~llljlO.

Art. MW. Se o ausenlt) apparercr, ou st~ llw provar a
dt)poi,; de esl.abelt•r·.ida a posse provisoria, ccssar:1o
para logo as yanl.agens dos sncres~;ores ndla immittidos,
ficando, toda via,. obrigados a tomar aH medidas a;;;secnral.oria~1
pn•ri ...;a", :1!,'~ ;,, cnlr~'r~a do:; b!'ll." a seu dono.

exislt~ncia,

Art. !~81. Trinta annos depois do passada em julgado a
senten<;a, que r-oncede a abertura da success:1o provisoria,
pounr:io os inl.eressados rmyuer('r a definitiva t' o levantamento
d:t~; •·auciks prestada~;.
;\ rt. 482. Tambem se pod1~ requerer a succcssão defini·
tiva, proY;tndo-f;P rpw n ausente conta oitenta annos do
nasriclo, ~~ (lllO de I'Íneo datam a;;; ultimas noticias sua'l.

i\ rt. 483. Hegressando o ausente nos dez annos seguintes
á abertura da sue.ress;i.o dcfinitiYa, ou algum de seus descendente ..;;, 011 a.·-:candenlc:>, aqndle ou Pstcs ha ver;1o só os bens
existente:; no estado em que se acharem, os subrogados em
seu lo:-";ar, ou o preço qun os herdeiros e demais interessados hou y•~n~1n ror·cbido pPJoo;; alit~nados 1lepois daquelle
tmnpo.
Paragrapho unieo. St·, nos dez annos deste artigo, o ausnnte não n~grP.ssar, c nnnhum interessado promover a
successão definitiva, a plena propriedade dos bens arrecadados
nassará ao E;;;tado onde era domiciliado o ausente, ou á Uni:1o,
em dom iciliado no Districto Federal, ou nm tenitorio não
c.onstituido ·~m Estado.

se

SECÇÃO IV
nos EFFEITUS J),\ i\USENC!A QUAN'fO AOS Dlll.E!TOS DJ; l•'Aml.lt.

Art. 1·~L Se o aust)IJte deixar filhos menon~.">, e·o outro
cunjugt: houvt~r bllecido, 011 não tiver direito ao exercido do
patrio podt~r, proccder-sc-[L com esses filhos, como se fossem
orphüos de pae c m;tc.

LIVRO li

Do direito das coisas

l-:>a posso

CAPITULO I
DA l't lSfiE E SUA CLASSIFICAÇÃO

Art. MW. Considera-se possuidor todo aquclle, que tem
de Ütcto o exercício, pleno, ou não, de algum dos poôercs
inhcrentcs ao domínio, ou propriedade.
Art. 486. Quando, por força de obrigação, ou direito, em
casos como o Llo usofmctuario, do credor pignoratício, do
locatario, se exerce temporariamente a posse directa, não
annulla esta ús pessoas, de (juem cllcs a houveram, a posse
imlirccta.
Art. 4~7. Não é possuiLlor aquellc !!ue, achando-se em
relação de dcpendenr:ia para com outro, conserva a posse em
nome deste c em cumprimento clr: ordem; on instrucções suas.
Art. 488. Sn varias pessoas possuírem coisa indivisa, on
estiverem no gozo do mesmo direito, poderá cada uma exercer
sobre o objecto commum actos possessorios, contanto que não
excluam os dos (_>Utros compossuidores.
Art. 489. E justa a posse que n:1o lor violenta, clandestina, ou prccaria_.
Art.. 4UO. E de boa fé a posse, se o possuitlor ignor;~ o
vicio, ou o obstaculo flue lhe impede a a~quisição Lla coisa, ou
do direito possuído.

Paragrapho unico. O possuillor com justo titulo tem por
si a presumpção de boa fú, salvo proYa C!ll contrario, Otl
quamlo a lei expressamente não admitte esta presumpç<lo.
Art. 491. A posse de boa fé só perde este caracter no
caso e desde o momento em que as circumstancias façam
presumir que o possui(lor não ignora que possuo indevidamente.
Art. 492. Salvo prova em contrario, entende-se manter
a posse o mesmo caracter, com que foi adquirida.

CAPITULO li
IJA ACQUISJÇÃO DA l'OSSE

Art. 1·\1:1. ,\ dlptirc-se a poss~~ :

I. Pela apprehensão da coisa, ou pelo r:xercicio do direito.
H. Pelo facto de se dispor da coisa, ou do direito.
Ul. Por qualquer dçs modos de acquisição em geral.
Paragrapho unico. E applicavel á acquisição da posse o
disposto neste Codir.;o, arts. 81 a 85.
Art. 494. A posse pode ser adquirida :
I. Pela propria pessoa que a pretendo.
II. l'or seu representante, ou procurador.
TTT. Por terceiro sem mandato, dependendo de ratifica(~;lo.
IV. Pelo constituto possessorio.
Art. 491'). A posse transmitte-se com os mesmos caracteres aos herdeiros c legatarios do possuidor.
Art. 496. O successor universal continúa de direito a
posse do seu antecessor; c ao successor singular é facnltarlo
unir sua posse :í do antcrcssor, para os ell'citos legaes.
i\ rt ..1.97. Não induzem posse os a.ctos de mera permissão ou tolcrancia, asf.im como nfio autorizam a sua acquisiçfio
os actos violentos, ou clandestinos, scn:1o depois de cessar a
viokncia, ou a clandestinirla.de.
Art. 4·98. A posse do iunnovel 1'<tr. presumir, att\ prova
contraria, a dos mOW!ÍS c ohj(·ctos qne nelle cstiven~m.

CAl'ITULO lll
nos

EFl•'EITOS llA POSSJ•;

Arl. 1,!)!). O possuidor tem direito a ser manti1lo na posse,
caso de turbação, ~~ restituiLlo, no Lle esbulho.
Art. 500. Quando varias pessoas se disserem possuidoras, m:mtcr-su-á provisoriamente a que detiver a coisa, não
Plll

sendo mani!i~::;to qw: it obteve rlc alguma das outras por modo
vicioso.
Art. ~iOJ. O possuidor, que tenha justo rcr.eio dn set·
molestado na posse, poderá impetrar ao juiz que o segure da
violencia immin1:ntr:, comminando pena a quem lhe transgre-·
di r o preceito.
Art. ri02. O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá
mantt•r-se, ou n:st.itnir-se por sua prnpria forç,a, contanto rplC
o faça logo.
llaragrapho 1111ico. Os actos de defeza, on de dr:sforç.o, nii.o
podem ir além do indispensavd á manutenção, ou restituiçfl.o
da posse.
Art. 1')03. O possuidor manutenido, ou rnintegrado, na
posst:, tr:m dirnit.o :'t inrlt:mnizaçii.o dos prejuízos ::;olfridos, opt~
rando-se a reintegl'açfto :'t r.usta. do esbulhador, no me::; mo Jogar do esbulho. ·
Art. 504. O possuidor pode intentar a acçiio de eshulho, ou a <le indemniz:aç:i.o, contra o terceiro, que recebeu a
coisa esbulhada, sabendo que o era.
Art. !'iOti. N:ío obsta á manutenção, ou reintegraç:lo na
posse, a allegaç<ío de dominio, ou de outro direito sobre a coisa.
Não se deve, (•ntretanto, julgar a posse mn favor daqw~lk a
quem evidcntcmentr, n:"í.o pertencer o domínio.
Art. 50G. Ouawlo o possuidor tiver sido nsbulhado, será
reintegrado na posse, desde que o requdra, sf~m ser ouvido
o autor do ~~sbulho antes da reintegração.
Art. 507. Na posse de menos de anno c dia, nenhum
possuidor será manutenido, ou reintegrado judicialmentt~, S(~n;io
contra os que~ n:lo tiven~m melhor posse.
Paragmpho uni co. Entende-s<: melhor a posse que se
fundar em justo titulo ; na falta de titulo, on sendo os titulos
eguaes, a mais antiga ; se da mesma data, a posse actual.
Mas, se todas forem duvi(losas, será Becpwstrrula a coisa, t~m
qnanto se nüo :•purar a quem toque.
Art. t;O~. Sn a posse for de mais rk amw ~~ dia, o po~
suidor será mantido sHmmarianwnt,~, att:~ sPr con Vlmeido pelos
meios onlinarios.
Art. l509. O disposto nos artigos anteet~dentes não sü
applica ás S(~rvidões continuas não apparentes, nem ás desc(mtinuas, salvo quando os respectivos títulos provierem do possuidor do predio serviente, ou claquelles de quem este o houve.
Art. 51 O. O possuidor de boa fé tem dirP.ito, emquanto
ella durar, aos fructos percebidos.
Art. 511 . Os fructos pendentes ao tempo em que cessar
a boa fé devem ser restituídos, depois de deduzidas as despe~

:r.af> cla producr;:1o e custeio. nevmn ser Lambem restituídos
o~;

fr11etos colhiclos eom antecipaç:1o.
Art. 512. Os fi· netos naturaes e ind nstriaes reputam -se
colhidos e pen~ubiclos, logo quc· s:To ~wparados. Os civis rcpntam-su percebidos dia por dia.
Art. !j·[;l. O pof'suidor ck m't i(~ n·spollllc~ por todos os
frndos co! hido:; n JWrcdlidos, bt:Jtt como pelos fJllU, por culpa
sna, cleixon dt· peredJt~r, dc~~;dc~ o momento em rJtW se constituiu de m:'t 1/: ; l••nt din•il(l, pon~rn, :'ts dc~spc·zas da protlucç:lo
~~ custeio.
Art. 5tL U possttidor dr• hoa fú não responde~ pda perda 011 ddc~rior:H::io da coisa, a rpw n:io der causa.
Art. Dl5. O possuiclor dc~ wú fó responde pela perda, ou
ddc•rioraç:io da coisa, ainda IJIIfl acciduntaes, salvo Sll prova.r
que do ltii'SlllO 111nclo sc· l,c•riam dado, c•staJHio <'ll:t na possn do
ri' i viwlic,antc~.
Art. G1G. U po.~suidor de um ft~ tmu direito á indemnizaç:io das bemli~itorias lli~t~t~ssarias o ntuis, bem eomo, quanto ás
voluptu;trias, se lhe n:io lim:m pagas, ao de levantai-as, quando
o puder sem detriuwuto da eoisa. Pelo valor das bem feitorias
nec,essarias e 11tuis, potlerú exercer o direito de retenção.
Art. lH7. Ao possuiclor de má te serão resarcidas sómente as bemfeitorias necessarias ; mas n;1o lhe assiste o direito de retenç:lo pela importaucia destas, nem o de levantar
as voluptuarbs.
Art. !.H 8. As hemfeitorias compensam-se com os damnos, e só obrigam ao resarcimcnto, se ao tempo da evicção
aind:t t~xistirem.
Art. 5Hl. O reivindicante obrigado a indemnizar as
bcm1Citorias tem direito de optar entre o seu valor actual e o
seu eusto.

CAPITULO IV
llA l'EliPA DA POSSE

\ rt. r;20.

J•,~n I c~-~~)

a possn elas coisas:

I. Pdo abandono.
11. P!'l:t traclir:io.
111. l'da penl~t, ou clestruiç:1o dellas, ou pnr Sl'l'Pm postas Júra tle commercio.
IV. Pc~la posse~ de outrem, ainda contra a vontade do
possui1lor, se este~ n:io foi manntcnitlo, ou reintegrado em
tc~mpo c,ompetentn.
V. Pelo constituto posscssorio.
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Para.grapho uni co. Pcrclc-sc a posse dos direitos, em se
tornando impossível exercei-os, ou nüo se exercendo por tempo,
que baste para prescreverem.
Art. !J21 . Aquclle que tiver perdido coisa movei, ou
titulo ao portador, ou a quem houverem sido furtados, pode
rehavel-os da pessoa que os detiver, salvo a está. o direito regressivo contra quem lh'os transferiu.
Paragrapho unico. Sendo o objecto comprado em leilão
publico, feira ou mercado, o dono, que pretender a restituição,
é obrig.1do a pagar ao possuidor o preço por que o comprou.
Art. 522. Só se considera perdida a posse para o ausente,
quando, tendo noticia da occupação, se abstem de retomar a
coisa, ou, tentando recupera l-a, é violentamente repellido.

CAPITULO V
DA PROTECÇÃO POSSESSORIA

Art. 523. ;\s acções de manutenção, e as de esbulho
serão summal'ias, quando intentadas dentro em anno e dia da
turbação ou esbulho; c, passado esse prazo, ordinarias, não
perdendo, com tudo, o caracter possessorio.
Paragrapho uni co. O prazo de anno c dia não corre
emquanto o possuidor defende a posse, restabelecendo a situação de facto anterior á turbação, ou ao esbulho.
'.ri'1'UI ... O I I
l

>a propriedade

CAPITULO I
DA l'ltOPIUEDADE Enl GERAJ,

Art. ;j24.. A lei assegura ao proprietario o direito de usar,
gozar e dispor de seus bens, c de rchavel-os do poder de quem
quer que injustamente os possua.
·
Paragrapho unico. A propriedade Iitteraria, scientifica e
artística será regulada conforme as disposições do capitulo VI
deste titulo.
Art. 525. É plena a propriedade, quando todos os seus
direitos elementares se acham reunidos no do proprietario ;
limitada, quando tem onus real, ou é resoluvel,
Poder Legislativo -1916 - V oi. I.

continua aqui->

82

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

Art. !.i2G. !\ proprieda(lc do soln·e e do sub-solo abrange

a do que lhe está superior e inferior em toda altura c em toda
a protundidade, utcis ao seu exercicio, não podendo, todavia,
o proprictario impedit· trabalhos, que sejam emprehendidos a
uma altura ou profumlitlade taes, que nüo tenha ellc intcrcs.se
algum em obstai-os.
Art. 527. O domínio presume-se exclusivo c illimitado,
até prova em contrario.
Art. 528. Os fructos c mais productos da coisa pertencem, ainda quando separados, ao seu proprietario, salvo
se, por motivo jurídico, especial, houverem de caber a
outrem.
Art. 52!>. O proprictario, ou o inquilino de um prcdio,
em qnc algucm tem direito de fazer obras, pode, no caso de
damno inunincntc, exigir llo autor dellas as precisas seguranças contra o prejuízo eventual.

CAPITULO li
llA PHOl'IllEDADE BJMOVEL

SECç,\0 l
llA ACt!IJISIC,:Ão IJA l'IIOI'IllEil,\llf. DDIO\'LJ.

.\r f.. ;;;:o ..\d!fliÍrn-sc a propriedatle iuuuuvcl:
l. Pela f ranscrip<;<"io do titulo de transfcrencia no registro

do immoYd.
II. Pela acccss;lo.

m.

Pelo usocapião.

IV. Pelo direito hereditario.
SECÇ;\0 11

Ari. !i:ll . Estilo snjP-i tos á tt·anscri p!;:lo, no rcsr(~Ct.i VO
rc~istro, os t.!tulos lransbti vos da propl'iedade immovel, por
act.o entrn vivos.

Art. !J:J2. Scr:'lo tambom transcri ptos :

J. Os julgados, pelo;:; rpncs, nas acçi'lcs rlivisorias,
pmPr tf•rmo á indivisão.

se
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II. As scJltcnGas, que, nos inventarias c partilhas, adjudicarem bons de raiz em pagamento das dividas da herança.
Ill. _\. arrematação c as adjudicações em hasta publica.
A r L 533. Os actos sujeitos á transcripção (arts. 531 c
532) não transferem o domínio, senão da data em rp1c se
tram;creverem (artH. 856, 860, paragrapho tmico).
Art. U3 í. A transcripção datar-se-á do dia, em que se
apresentar o titnlo ao ofiicial do registro, o este o prenotar no
protocollo.
Art. 535. Sobrevindo fallcncia ou insolvcncia do alienante entre a prenotação do titulo c a sua transcripção por
atrazo do otlicial, ou duvida julgada improcedente, far-se-á,
não obstante, a transcripção exigida, que rctroage, nesse caso,
á data da prenotaçüo.
Paragraplw unico. Se, porém, ao tempo da transcripção
ainda não estiver pago o immovel, o adquirente, notificado da
fallcncia ou insolvencia do alienante, depositará em juizo o preço.
SECÇÃO Jll
DA ACQUISIÇÃO POli ACCESSÃO

Art. r; ali. A ar:ccssüo pode dar-se
I. JlcJa J(n·mac<1o de ilhas.
IJ. Por alluvÚio.
111. Por avuls:1o.
IV. l 1or abandono de alveo.
V. Pela constrncç:1o de obras ou plantaçiím.
!lAS ILHAS

Art. !i37. :\s ilhas . situadas nos rios n<lo navega veis
pcrtencen1 aos. proprietarios ribeirinhos fronteiros, obsrrvadas
as n>.gras s1•gnm tcs:

I. As 1fUI'. fW Ji,rmarem no 111cio do riu, consideram-se
aecrescimos sobrevilldos aos teJTetlOS ribeirinhos fronteiros de
ambas as margens, na proporç:lo de suas tostadas, at/: a linha
rpte dividir o alveo em duas partes cguaes.
li. As rpw se (in·marem entre nssa linha e uma das margens (:onsideram-se aecrescimos aos terrenos ribeirinhos Ji·onteiros desse mcsrno lado.
JIJ. As !JUe se formarem pelo desdobramento de um novo
braço do rio continuam a pertencer aos proprictarios dos
terrenos {t custa dos quacs se constituíram.

,\!; iOS DI! f'!lllER LEGISLATIVO

I> A ,\LL!l rL\n

\ rL !j:l~. Hc.;accresciniOs fonnado,.; por dqwsitos e aterros
naturacs, ou pelo desvio da:~ aguas dos rios, ainda rpte estes
sl'jam na ,·cga veis, pertencem aos donos dos terrenos marginaes.
Art. 539. Os donos de terrenos que confinem com
aguas dormentes, como as de lagos e tanques, não adquirem o
solo descoberto pela retracçüo dellas, nem perdem o que cllas
invadirem.
Art. 540. Quando o terreno alluvial se formar em frente
a predios de proprietarios dilfercntes, dividir-se-à entre ellcs,
na proporção da testada de cada um sobre a antiga margem;
respeitadas as disposi(~th~s eonem·ncrlt('.S á navegação.

llA AVULSÃO

Art. 541. QuanJo, por força natural violenta, uma }lOrção de tctTa se destaear de um prcdio c se juntar a outro,
poderá o dono do primeiro reclamal-o do segundo ; cabendo a
este a opção entre acqukscer a que se remova a parto accrcscida, ou indemnizar ao reclamante (art. 178, § Ü'', n. Xl).
Art. 542. Sr~ ninguem reclamar dentro em um anno,
considerar-se-ú definitivament1~ incorporada essa porçilo de
terra ao predio, onth se ac.ha, perdendo o antigo dono o direito a rei vinclicd-a, ou s0r indcmnizado (art .178, § 6°, n. XI).
Art. 543. Quando a avulsfio for de coisa n;1o susceptível
tln a.dhcrcncia.nal.mal, applicar-sP-:í. o disposto quanto ás coisas
pnrdirlas.
110 ALVE!l An.INIJO:'í,\110

Ar f.. !J44. O ai veo abandonado do rio publico, on particular pcr·tnnr.n ao:~ proprictn.rios ribeirinhos das duas margens, SIJI11 qun l.f~ulwm di rei to a indcmnir.a~~:1o alguma os donos
dos terrenos por onde as aguas abrirem novo curso. Entnnde-se que os predios maq:~inans st~ nstPJHiom at6 ao meio do
alveo.
n,\S COi'!STIIUCÇiiES E PJ. \NTAf.:ÜES

Art. S45. Toda eonstrucção, ou planta1;tw, existente em
um terreno, se presume feita pelo proprietario e á sua custa,
até que o contrario se prove.

Art. !H.G. Aquello que semeia, planta, ou editica em terreno proprio, com sementes, plnnta.s ou materiacs alheios,
adquiro a propri,~dade destes; mas fica obrigado a pagar-lhes
o valor, alúm d1: rPsporuler por perdas e damnos, se obrou de
má fé.
Art. 547. Aquellc que semeia, planta ou edifica em ter·
rcno allH:io penlc, em proveito do proprietario, as sementes,
plantas e construcçõcs, mas tem direito á indcmnização. Não
o tnrá, porém, se procedeu de má fé, caso em que poderá ser
constrangido a repor as coisas no estado anterior c a pa~ar os
prejuízos.
Art. MS. Se de ambas as partes houve má fé, adquirirá
o proprietario as sementes, plantas e construcções, com encargo,
porbn, de resarcir o valor das bcmfeitorias.
Paragrapho uni co. Presume-se má fé no proprietario,
quando o trabalho de construcção, ou lavoira se fez em sna.
presença c sem impugnação sua.
Art. M!l. O disposto no artigo antecedente applica-se
tambem ao caso de não pertencerem as sementes, plantas, ou
materiaes a quem de boa fé os empregou em solo alheio.
Paragrapho unico. O proprietario das sementes, plantas
(m materiacs poderá cobrar do proprietario do solo a indemnizaç<lo tlevicla, qnando n;lo puder haw~l-a do plantador, ou
conc:;tructor.
SECÇÃO IV
DO

USOGAPIÃO

Art. !i!iO. Altncllc que, por trinta nnnos, sem intnrrupç:1o, nem opposiç:lo, possuir como sou um immovol, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de titulo e boa fé, que,
em tal caso, se presumem ; podendo requerer ao juiz que
assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de titulo para
a inscripçno no registro de immoveis.
Art. !j!)1 . .\dqnim tambem o dominio do immovel
aquelle que, por d1~1. :umos entre pwsontes, ou vinte entre
ausentes, o possuir como :-:eu, continua u incontestada.ment1·,
com justo titulo c boa fó.
Paragrapho unico. Heputam-s1~ presentes os moradores
do mesmo nnrnicipio, ,. ausPntes os qw~ habitam municipif)s
diversos.
Art. !j!j2. O possuidor pode, para o fim tk contar o
tmnpo exigido pdo:-: artigos antPceden1es, a.ccrescentar :i sua

posse a do seu antecessor, contanto que ::nnbas St~j:un conti~
nuns e pacificas.
Art. ~m:~. As eausas que obstam, suspendem, ou inter~
rolllpmn a JH'l:scrip,;;lo, f.aml)('lll se applkam ao usoeapião
(art. GHI, paragra.pho nnico), assim eomo ao possuidor se
t•stt~lldl· o dispm:to quanto ao d1:VPdor.
SECÇ.\0 V
DO~

ll!RF.ITOS IJF.

I'ISD'IIA:'IÇA

Art. !i!ii. O proprit:l.ario, ou inquilino de mn predio tem
o din•il.r1 dn imp,•dir que o m;'w uso da propriedad1\ visinha
possa pn·judi<".:rr ;t C:I'!J;IIr;uw:t, o sor·r·~o 1: :1. s:u~th• dos qnt• o
ltaiJil.:un.
:\ rt.. !i!i!i. O propriPLlrio t.t•m direito a 1:xigir do dono
do ptwlio vi~;inho :1 dPuwJi,:fío, ou n·pa.t·at;;io ut:cpssaria, ljuando
este aweace r11i11:t, IJI'III r0111o qut• prt'"''' l':l.lldo pPio d:unno
i IJllll j Til' !li I' •

n,,g

1l/'1'01'1',Ç

limill'!l]ihe.•

\rt. !\1ifl. ·\ a.rvort\ l'ltjo tronro ec;tiv0r na linh:t divisori:J, JH·n~;tlllli'-St' pt:rlt'llt'l'l' t'lll r.OIIIIIIIllll :1o.'i donos dos prPrlios l:oulin;l!lf.t•s.
!1. rl. !)1)7. Os fructos ca.idos dP :u·vom do terreuo vi si~
11ho peri.,~JJcr:m ao doao do solo ondt~ cait·am, st~ csl1: for dA
proprit~thdr: p<~rl.ieular.

Art. 558. :\ s raizt~s e ramos do at·vorto,s que ultrapasa I'Xlrema do prediu, poder;1o ser cortados, até ao plauo
Y< 'l'lil'<il di v isori11, pelo pm priPt.ario do li:l'l'euo in vadit!o.

s:u·,~m

Drr. passoqem fín·çnda.

,\ rt. !iri!l. 0 dono do prr;dio rnstico, on urbano, fJliU se
adtar tmcr·:w:H[o em outro, sem sa.hida pela via pnhliea, fo11t1~
011 porto, tem dirl'ito :1. reclamar do visinl10 I{IH~ llu: deixe
passag~:rll, lix<~ndo-st~ :1 t•sla. jlldici;dnll'nle o 1'111110 1 IJIIa!ldO
pn~ciso.

Art. !i60. Os donos dos prndios por oudt~ s<~ I'Stabl'leee
a passagt!lll para o prl'dio t'IH',f'a\':ido, l(•rn tlirl'il.o :'L intlernniza•::1o cabal.

Art. t)61 . O proprietario que, por culpa sua, pm·der o
dirdto de transito pelos preclios contiguos, poderá exigir
nova comrnunicaç<"i.o com a via publica, pagando o dobro do
valor da primeim indemnizaç<lo.
Art. 562. Não constituem servidão as passagens e atravessadoiros particulares, por propriedades tambem particulares,
que se não dirigem a fontes, pontes, ou logares pnblicos, privados de outra serventia.

Art. t>63 . O dono do pre,dio inferior é obrigado a receber
as aguas que correm naturalmente do superior. Se o dono deste
ftzer obras de arte, para facilitar o escoamento, procederá dP
lllodo que n:io peiorc a condição natural e anterior· do outro.
Art. 564. Quando as aguas, artificialmente levadas ao
predio superior, correrem delle para o inferior, .J?Oderá o dono
deste reclamar que se desviem, ou se lhe indemmze o prejuízo,
que soffrer.
Art. 565. O proprietario de fonte não captada, satisfeitas as necessidades de seu consumo, não pode impedir o curso
natural das aguas pelos predios inferiores.
Art. 566. As aguas pluviaes que correm por logares publicos, assim como as dos rios publicos, podem ser utilizadas,
por qualquer proprietario dos terrenos por on(le passem, ohsurvados os regulamentos administrativos.
Art. !)G7. É permittido a quem quer que seja, mediante previa indcmnizaç:io aos proprietarios prejudicados,
canalizar, em proveito agrícola ou industrial, as aguas a que
tenha direito, através de predios rusticos alheios, não snndo
chacaras ou sitios muratlos, qnintaes, pateos, hortas, ou
jardins.
Paragrapho unico. Ao proprietario prejudicado, em tal
caso, lambem assiste o direito de indemnização pelos damnos,
que do futnro lhe advenham com a infiltraç:lo ou a irrupção
das aguas, bem eomo com a deterioração das obras dm>tinall:ts
a canalizai-as.
Art. titi8. Ser:io pleiteadas nm acç:lo snmmaria as qunstõns relativas :í servid:lo de aguas n ;\s indt~mniznçües r.nrTt!Spondentus.
no.ç limites entre prerlios

Art. !}G!). Todo proprietario pode obrigar o st~u confinante a procecler com nlle á t!nmarcaç:io entro os dois prmlios,
a avivt·ntar !'lllllO.-.; apagado,.-; ~~ a renovar marcos tkstrnidos

ou arruinado.o;, rt~partindo-st~ pr·opnreionalmnnle t~nl,r·o os inl.l~n~ssados as t't~spm~tivas dt~.-;pczas.
Art. !l70. No easo de eonfns;lo. os limitt'S, em falta d0
outrO meio, SO determinar<lo f h~ eonfonnidade C.Olll :1 posse ;
e nfto se achando dia provada, repartir-se-á entre os predios,
p~·oporcionalmente ou, nrw sendo possível a divisão c.ommo.da,
se adjudicará a um dellcs o terreno contestado, medmnl.e mdemnização ao proprietario prejudicado.
Art. 571. Do intervallo, muro, valia, cerca, ou qualquer
outra obra divisoria entre dois predios têm direito a usar em
commnm os proprietarios confinantes, presumindo-se, até
prov:t em eontrario, pPrtencer a ambos.
Do di1'eito de const1'UÍ1'

Art. !)72. O proprietario potle levantar em sou terreno
as construeçõ•~s qnl' lho aprouver, s:tlvo o direito dos visinhos
e os rt~gnlamentos a.dministrativos.
Art. !j73. O propridario pode embargar a construeç:i.o
de prndio que invada a úrca do seu, ou sobre este deite gott.eiras, bem como a daquollc, em que, a menos de metro e meio
do seu, sn abra janella, ou se faça eiratlo, terraço, ou varanda.
§ '1 . o A disposição deste artigo não abrange as frestas,
seteiras, ou oculos para luz, não maiores tle dez centímetros
tln brgum sobre vinte de comprimento.
§ 2. o Qs v<ios, ou aberturas para luz não prescrevem
eontra o visinho, que, a todo tempo, levantará, querendo, a
sna. casa, ou contramuro, ainda. que lhes vede a claridade.
Art. 374. As, disposições do artigo precedente não são
applieaveis a predios separados por Ps1mda, eaminho, rua, ou
qualquer outra passagem publiea .
.~ rt. ti75. O proprietario ndificará de maneira que o beiral do seu telhado wio despeje sobrt) o predio visinho, deixando,
entre este e o beiral, quando por outro modo o não possa evitar, um intcrvallo du dt~7. centim1~tros, qnando m<mos, de modo
fluo as agnas sn escoem.
Art. ti7ü. O proprietario, qne annuir em janella, sacada, terraço, ou gotteira sobre o seu prcdio, só até o lapso
de anno e dia apó:> a conelus:in da obr:t poderá •~xigir que se
d0sfaça.
·
Art. 577. Em prcdio rustico, u<lo se poderi'lo, sem
licença do visinho, fazer novas construcções, ou accrescirnos :is cxis1t'n1''", a lllt'llO" d1~ melro t• meio do limitt:
(' () JllllllHll .

Art. !i78. b Psl.n!barias, CIH'I':-w~, pocil~a~, c~t.rttllH~iras,
e, em t\f~l'a.l, :ts conslntc6ks 1p11~ incommouamou pn~mliearn
a visinhaw:a, guardar:lo a distancia fixada nas post11ras municip:ws e n•gtdamrnLos de hygiem: .
.\ rl. !j7!J. N<ts cidadt!S, villas e povoados, cuja edificaçftO
t:sLi VI ·r adsLrida :1 alinha IIWnto, o dono de um tt:tTtmo vago
pode t!dilical-o, madnirando na. parmk divisoria do pretlio
contiguo, se ella aguentar a nova constrnct;:i.o ; mas ter:! de
embolsar ao visinho nll'io v:tlor da pande L' do ch:lo correspondente.
Art. 580. O confinante, que primeiro construir, pode
assentar a pan:Lk divisoria até meia espessura no terreno
contiguo, sPm perder por isso o direito a haver meio valor
della, se o visinho a travejar (arL. 579). Neste caso, o primeiro fixará a largura do alicerce, assim como a profuntlidadc,
sn o terreno núo for de: rocha.
Paragrapho unico. S(' a parede divisoria pertencer a um
dos visinhos, e nilo tiver capacidade para ser travejaua pelo
outro, n:io potlerú t•stl• faztT-Ihe alicnrcn ao pü, sem ]H't:Rtar
cauç:To áqlll•lle, pelo risco a qu<: a insuflkiPncia. da nova
olJra exponha a conslrucç;i.o antc·rior.
Art. !jfl I . O cowlomino da pa.rcdr nwia pmlP ntilir.al-n.
a v~ ao nwio da espt~ssura, núo pondo <'m risco a sq:~u ra.IH:a
ou a sepanu:;To dos dois predios, e a.visantlo prt·viamt·nü~ o
outro consort(' das obras, qne :dli tt•ncione f::tzt•r. Niío pode,
porém, S1~m cons!'ntimt•nto do outro, f:tzcr, na parcdP mr:ia,
armarios, ou obras sumdhantns, correspondt•ndo a ouLras, da
mesma natureza, j;í Jdtas do lado opposto.
Art. !582. O dono de um predio, ameaçado pela construcr;:i.o dt· rhamint•s, fo~õf's ou fornos, no contiguo, ainda
que a paredt· sf'ja comnuím, podt~ embargar a obr:a I' t•xigir
ca 11 ç:i.o contra os prt ~i u izos possi v eis.
Art. tiSiL Nilo é licito encostar á parede meia, ou á
parede do visinho, sem permissão sua, fornalhas, fornos de
forja ou de fundiçüo, apparclhos hygienicos, fossos, cano de
esgoto, depositos de sal, ou de quacsquer substancias corrosivas, ou susceptiveis de produzir infiltrações damninhas.
Paragrapho unico. Niio se incluem na prohibiç;i.o deste
t! tlo artigo anti'Ct:rluntu a.s chaminés ordinarias, nem os fornos
do cozinha.
Art. 584. S:\o prohibidas construcções capazes de pollnir, ou inutilizar para o uso onlinario a agua tk po•:o ou
fonte alheia, a clias preexistente.
A.rt. 585. Nüo é permitticlo fazer excavaçiies que tirem
ao poço ou á fonte de outrem a agua nccessaria.. É, porúm,

'

p0rmittido fazel-ac;, s•~ apenas diminuir·cm o snpprimento do
po~o on 1l::t flmte 1lo visinltO, n n:lo fon~m mais profundas
'!'~~~ as d1~ste, 1)111 rela,;ão ao nivd do hmçol d'agua.
Art. !iRii. To( lo a'Fwlle qlw violar as disposições dos
arts. !iSO ü segnintt~s ú obrigado a demolir as construcções
lr!itas, n!spondendo por perdas c damnos.
Art. 587. Todo o proprietario ó obrigado a consentir
qnt! PHtre no seu predio, c delle temporariamente use, mediant': previo aviso, o visinho, quando seja indispcnsavel :í
n!par-ar;:1.o ou limpeza, construcç:"io c reconstrucç:1o de sua casa.
Ma.s, s1; da h i lhe provier damno, terá direito a ser indcmnizado.
Paragrapho unico. As mesmas disposições applicam-s1~
am r.asos de limpeza ou reparaçilo dos esgotos, gotteiras e
appar,•lhos hygi,~nicos, :1ssim como 1lns po,;os c fontes j:'t I!Xist,•nf,•-;,
DU DWEITO DE TAI'.\GE\1

.\ rt. r;s:-::. o propriet:trio tem direito a cm·car, 111\ll'ar,
y:dlar, on tap:tr d1! ffll:tlqtwr· modo o s1m lll'l~dio, nrbano ou
r 11 r: d, 1:on for rn:1.11 do-s1: eom ':stas disposi,~ií' :s :
~ ·1." 0-; tapumm; 1li vi,.;orios entre prbpri1)llad1~s l'llr:ws
JH't!Snrrwrn-se r.ommuns, sertdo obrigados a concorrer, em
partn;; ngua,~s, para as despezas de sua coustrucção n consnrvar~:iJl, os pmpridarios dos immoveis confinantes.
~ 2." Por « tapunws » cntcnth~m-sc as sóbes vivas, as
t:I'J'(~:t'l de~ aranw ou du madPira., as valias ou banquotas, ou
'Jll:lf'':qw·r outros mt:ios dt~ separaç:1o dos terrenos, obst~rvadas
as diJJJI'.nsüt~s ''~lf.a.br:kcidas em posturas municipaes, de accôrdo
r:mn o.-; eo'llttllti.'S d1: r.:1.da localidadr\ contanto que impeçam
:t p:tssagr!lll dn aninJ:l.l!>; d•• fJ;r:m:J,~ por·t1:, como s1;jam gado
v:wt'llltt, c:tvallar ~~ mn:n.
~~ ::.o A ol)l'i[-';aç:io d·~ eerc:tr as proprieilarles par:t rletm· nos
lilllif.l:.; d1~ll:ts avt•s donwstieas u auimans que exigem t.apumns
'~''PPr:iat'", t·omo :"*1m: r·abritos, carnt~iros ~~ porcos, correr:í
por l'.onh t'xt:lll>'iv:t. do; n•sp:oefivos propriPtario<> ou dPtrn-

f OI'( •:-; •
~ .'f .. " Qrt:wdn for pn!eiso d"cotar· a cm·ea viva ou rnparar
o mllm divisorio, o proprif'f:•.rio kr:í. dirdt.o du ent.rar 110
1.1.'JTCno do visirrho, depois tk o prevHnir. Este din!ito, porún;
n:1o ~~xdm~ a. obri~aç:1o de indnmnizar ao visinho todo o
d:tmno, que a obra Ih f~ occasionc.
~ ~i." SPr;io f,:if.as 1: eonsurvadas as cPrcas marginans das
vias pnhlit'.as pd:t. administração, a f(IICIH est:ts inclllllhirl~ll) 1
1111 JH'I:t''· fH'sso:ts, 011 Plllfll'ez:~s, lf'W as nxplorart:m.

SECÇÃO VI
DA PEBTJ,\ lLI PR<ll'I\IRilAIJE !\IUOV!:L

Art. !iSfl. A.h'~m das eansas de nxtinr.1~:io eow~itlnmtla
nPstt~ Codi~o, tamuem se perdn a proprind;uln immovnl :
f. Pt<la alienaçi'lo.
11. Pda rennneia.
llf. Pdo abandono.
IV. Pelo per1~dmento do immovcl.
~ 1." Nos dois primeiros easos desln artir;o, os nlli~iLos da
pertla do dominio st~r·:io subordinados :í. tr·ansr.ripc::io do
titulo traHsmissivo, OIL do acto l'!'lltllleiativo,
1 "''g'Í~tro do
)twar do immovel .
·• § 2. o O imrnovl'l abandonado :ll'l'l~r.auar-s,~-:í. eomo lmm
vago, n pa.ssar:í., d~:z anuos depois, ao domínio do Estado,
ondn SP achar, 011 da Uni:1o, se m;tivnr no Histrido Ji',~d,·ral
'lll 1'111 ll'l'l'ilorio n:io wnslituido mn Estatlo.
Art. !'i90. Tambmn sn perde a propricdadn imHIIIVt~l
nwtli:mt'~ tb;apropriaç:1o por· nncessidad1~ ou ntilid:uln pu~
hlka.

§ 1 . " Cnm;id,~ram-sn casos dP nncrssid:Hll' puhlic.a :
I . A di!Ji~za do t1~rritorio naeional.
11. A segnrança publica.
i Ir. Os soccorrns publieos, nos t::1sns d1• ,·.ai:IHJÍI hd'•.
I V. ;\ sal u br!datl1~ publica.

§ 2."

Consid1~r:~m-sl~ c.asos dP ut.ilid:ul1~ puulir.a:

l. A fnnda1;:io
ao;sistt~lll'.ia,

d1~

povoaçõPs

~~

d1~

c~lalwi,•!'.ÍIIII'Illll.': d1~

·duc:u;:i.o o a iHsf.ntCÇ<iO publica.
li. ;\ ab,~rf.ma, ai:~ rgam,~nto ou prolongamPilfo dP ruas,
jll"iW:J.S, C:LiliLI'~, I~Sir;IIJa~< ~~~~ f'l'l'I'O 1~, f'lll g<'l'ill, dP f[II:W·Hjlll'l'
1

vi:ts publica~;.

I U .. \ c'm~;l f'l((:ç:io d1· obras, 011 ''·'talwl<~t·.inwnl os, d<~sti
n:Jdn:-; ao bt~lll g1~ral tk uma lnealidad,•, SI la d,·,~or:w:io" !Jygi''lll'.
IV. A ~~xplor:1Ç:io dt~ minas.
:\ri. !i!JI . Em <':tso d,• p~"rigo iunninr•nfi', como g"III'!Ta, ou
r:olllllHH;,:1o tllf.t•-.;Lilla (t:onsfitniç:To Fl~d,·r;d, :trL. gol, pod1•r:lo
as autorid:ul··~ <'Olli]Wti~Tl If':~ usar da. propri,•dadf' p:1 rtir.nlar·
al.ó ondt~ o !J,~m pnblieo o Pxija, p;aranlido ''" P~'~~lii'Í,~Iario
'' din~ito :'t ind1~111 n iza<:::io posterior.
Paragrapho llll ieo. Nos demais casos o ]H'O]ll'ÍI'Iario ser:i
proviaHII'.IILP illdl'lllllir.ado, f', sn n•cw;:u· a indi'IIIIIÍY.:II,":'1o, <'.OilsigHar-s<~-1111~-:·t judi<:ialmmtl<' o valor.

continua aqui->

C.\ PITITLO lll
llA ACQIJISIÇÃO E PEHIJA DA PIWPRIIWADE ~fOVEL

Ult OCCUPAf.:li.O

Art. !J92. Quem se assenhorear de coisa abandonada, ou
ainda não apropriada, para logo lhe adquire a propriedade,
n:i.o snwlo nssa occupaçilo defesa por lei.
Paragraplw unico. Volvem a não ter dono as coisas
moveis, quando o stm :1s abandona, com inumç:io de renuncial-as.
A l't. r;\13. S:lo coisas smn dono n sujeitas á apropriação :
r. Os aninw.t•s bravioc:;, ntwptanf.o nntn·~tW"l :í. sna natural liber<lade.
Ir. Os mansos n donwc.;tk:uloc:; rpw n:i.o fórmn as!'lip;nalatlos,
St) tivnrmn penlirlo o habito dt~ voltar ao Ioga. r ondn eostumam
n~rollH~r-sn, salvo a hypothese do art. ri9G.
J li. Os ~~llxames d1~ abelhas, anteriornHml«~ apropriados,
sn o dono da colmnia, a que p«~rt.eneiam, os nfio reclamar
immediatamente.
IV. As pedras, conchas e outras substancias mineraes,
vegetaes ou animam; arrojadas ás praias pelo mar, se não
apms1mtarr~m signal dt\ rlominio anterior.
D.\ CAI)A

Art. 594.-. Observados os regulamentos administrativos
da caça, poderá clla exercer-se nas terras publicas, on nas partienlares, com licença de seu dono.
Art. !Hiti. l)ertencr. ao caçador o animal por clle apprehendido. Sn o ca<;ador for no encalço do animal e o tiver ferido,
Pstn lhe pertencerá, embora outrem o tenha apprehendido.
Art. 596. Nno se reputam animaes de caça og domesti~
cados que fugirem a seus donos, emquanto estes lhes andarem
{t procura.
Art. 5!}7. Se a caça ferida se ac0lher a terreno cercado,
murado, vallado, on cultivado, o dono deste, não querendo
permittir a entrada do caçador, terá que a entregar, ou expellir.

Art. !í9S. Aquelle, que penetrar em terreno alheio, sem
licença do dono, para caçar, perderá para este a caça, que
apanhe, c responder-lhe-á pelo damno, que lhe cause.
DA PESGA

Art. !'::i\}9. Observados os regulamentos administrativos,
licito é pescar em aguas publicas, ou na.s particulares, com l' 1
consentimento de seu dono.
Art. 601). Pertence ao pescador o peixe, que pescar, .~o
que arpoado, ou farpado, perseguir, embora outrem o COff~:·
Art. 601. Aquelle, que, sem permissão do proprictarhl,
pescar, em aguas alheias, perderá para clle o peixe que apanhe,
e responder-lhe-á pelo damno, que lhe faça.
Art. 602. Nas aguas particulares, que atravessem terrenos de muitos donos, cada um dos ribeirinhos tem direito a
pescar de seu lado, até ao meio dellas.
DA INVENÇXO

Art. 60:J. Quem quer que ache coisa alheia Jll~nli(la,· ha
de restituil-a ao dono ou legitimo pos.c;uidor.
Paragrapho uni co. Não o conhecendo, o in vento r fitr:í
por descobril-o, c, quando se lhe não depare, entregará o
objecto achado á autoridade competente no logar.
lHt. 604. O que restituir a coisa achada, nos termos do
artigo precedente, terá direito a uma recompensa e á indemnização pelas despezas que houver feito com a conservação c
transporte da coisa, se o dono não preferir abandonai-a.
Art. 605. O inventor responde pelos prejuízos causados
ao proprietario ou possuidor legitimo, quando tiver procedido
com dolo.
Art. 606. Se, decorridos seis mezes do aviso ú autoridade,
ningucm se apresentar, que mostre domínio sobre a coisa,
vender-se-á em hasta publica, c, deduzidas do prc<_:.o as despezas, mais a recompensa do inventor (art. 604 ), pertencerá
o remanescente ao Estado, onde se deparou o objecto perdido.
no nn:somo

Art. 607. O (leposito antigo de moeda ou coisas preciosas,
enterrado, ou occulto, de cujo dono não haja memoria, se
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algu~~m

casualmente o ar,har em prerlio alheio, di vi1lir-se-á
cntn~ o propridario rkstc c o inventor.
Art. GOH. 8e o que achar for o senhor do predio, algum
opera rio seu, mau dado em pesquiza, ou terceiro não auto ri.:
za~lo pelo dono do pre1lio, a este p1~rtencerá por inteiro o thesoiro .
.".ri.. G0\.1. ll1•parawlo-s1: nu terreno aforado, partir-sc-:"t
cgualtnent!: 1:ntn: o inv1:ntor e o cmphytcuta, ou será deste
por int1;iro, q11ando 1:lle mesmo seja o inventor.
'
Ar I. GJO. J)pixa de considerar-se thesoiro o deposito
acltallo, s1; algw:rn mostrar f{lW lhe pertence.

por l'g11al

SECÇ..\0 .. li
!lA E~PECIFICM,:ÃO

Art. G1 L Aqndlc, que, trabalhando em ma teria pdma,
obti vr·r r:spccic noYa, ri esta srrá proprietario, se a ma teria era
sua, airHla qn1: sú 1:m part1•, e não se pw!Pr restituir á fórma
antPrior.
Art. 612. Se toda a materia for alheia, c n;1o se pnd<:r
reduzir á fórma precedente, será do e~pecificador rle boa fé a
espede nova.
§ 1. 0 Mas, sendo praticavel a rcducção, on, quando im·
pratic:rsd, se a especie nova SI~ obteve de má fé, }lf'rtenr,erii.
ao 1louo da mateda prima.
§ 2. 0 Em qualquer caso, porém, se o preço dn mão de
obra r~xée1kr consideravelmente o valor da maioria prima, a
l'c;JH'CII! 11ova será do t•speeiticador.
Art. Gia. Aos pnjudicados nas hypotlwst>s dos dois artigos pr,·cr•clentPs, menos a ultima do art. IH2, § 1", eoncerJH:ll ((~ ú espcciflca~ão irrud 11cti vd oh tida l'lll m~·t fé, se res<trcir:'t o damno, qrw so!Ii·1~rPrr r.
Ar I. til L A I'SjlL~cilicar;<lo oLtida por alguma das maneiras do art. G2 attribuc a prow·[edat!e ao especificador, mas
Jüio o 1:xirnc à i rHkumizaçüo.
SECÇÃO 111

:\ri. t·ilil .. \s coi~::.~s llf'rlr:nci'III.P:-; a. divrTsns donos, conlllistllrad:ls, ou ;~j11ntadas, sem o consentimento
dnll('s, cont.in11arn a pertf·ncer-lhcs, semlo possivcl scparal-as
sem deterioração.

lllndida~:,
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~~xigindo a separaç,;io dispPndio
itHliviso o todo, cabendo a cada um dos
donos quinhão proporcional ao valor da coisa, com 1pw
entrou para a mistura ou aggrcgado.
§ 2. o Se, porém, uma das coisaR puder considc~rar-~H~
principal, o dono sel-o-ú do 1odo, imlenmizando O>; outros.
Art. 61 ü. Se a eonfus:1o, alUuncção, ou mistura se operou
de má fé, ú ont~a part1~ eahr·~·á ~~scolher entre g~mnlar o tod~
pagando a por~~ao, qw~ não lor sua, ou rennnc1ar as rrw~ IY
pertencen~m, mcdiantu iwl<~nmizaçüo completa.
Art. ü 17. Se da mistura 111! ma terias de natureza di versa
se iormar nova espccie, a confusão terá a natureza de especilicação para o dlcito de attribuir o dominio ao respectivo autor.

§_Lo Nüo o sendo, ou

exc~sstvo, snbsist<~

SECÇÃO IV
DO

USOCAPIÃO

Art. 6HL Adquirir:í o dominio da coisa movei o que a
possuir como sna, S!'lll interrupção, nem opposiç:lo, durante
~~~n~
.
Paràgrapho unico. Não gera usocapião a posse, que stJ
w1o firme em justo titulo, bem como a inquinada, original ou
supcrvenicnt<~uwntc de má fé.
Art. 619. Se a posse da coisa movei se prolongar por
dez annos, produzirá usucapião indepcndentemenlr) <k titulo 011
boa li'~.
Paragrapho unico. ,\s disposições dos arts. !J52 e li!i3
são applicaveis ao usocapifío das coisas mov~is.
SECÇ\0 V
DA

THAIJIÇ.\0

Arl. li20. O do111inio das coisas nüo se 1ransfere pelos
contrados antes da tr:-~di1;:1o. Mas esta se subentende, quando
o lransmitt<·nte conlini'1a a pl)ssuir pdo constüu1o possm;sorio
(art. (;75).
Art. (i21 . Se a coisa alienada estiver na posse de terceiro, obterá o adquirente a poss<! indirncta pela cessilo rpte
lhe lizer o alienante de seu direito <'t n~stituiç.ão da c'oisa.
Paragmpho nnieo. Nos casos deste artigo e do antncedentc,
parte final, a acquisir;ão da posse indirecta equivale ú tradiçfio.

\r L G2~. Feita por <tllCHt n;jo seja propridario, a lraJiçiío It<to alheia a propriedade. Mas, se o adquirente estiver
de boa fó, <~ o alienante allquirir depois o dominio, considera-se revalidada a 1.ransf(~rcncia c op~~~·ado o cfl()ito da
t.radiç<to, desde o momento do s1m acto.
Paragrapho unico. Tambem não transfere o dominio a
tradi<:,;1o, quando tiver por titulo nm acto nullo.

CAPITUtO IV
I 10 CONDOMI N lO

SECÇ\0 I
:;o.; lliiiW'WS E DE\'CIIES DOS CONIJOlliNOS

Art. li2:L Na propriedade em commum, compropriednd!·, ou condomínio, cada condomino ou consorte pode:
I. Usar livremente da coisa conforme seu destino, c sobre
c lia exercer todos os direitos compatíveis com a indivisão.
II. Reivindicai-a de terceiro.
UI. Alhear a respectiva parte indivisa, ou gravai-a.
Art. 624. O condomino é obrigado a concorrer, na
proporção de sua parte, para as despezas de conservação ou
divisrw da coisa n supportar na mesma razão os onus, a que
estiver sujeita.
Paragrapho unico. Se com isso não se conformar algum
dos condominos, será dividida a coisa, respondendo o quinhão
de cada um pela sua parte nas despczas da divisão.
A.rt. 621:). As di vidas contrahidas por um dos condominos
nm proveito da communhão, e durante ella, obrigam o contralwnte; mas asseguram-lhe acçüo regressiva contra os demais.
Paragrapho unico. Se algum delles uão annuir, proceder-se-á conforme o paragrapho uni co do artigo anterior .
.\rt. 626. Quando a divida houver sido contrahida por
todos os condominos, sem sr~ discriminar a parte de cada um
na oLrigaçào collcctiva, nem se estipular solidariedadn, entende-Sl\ que cada rp1al :;e obrigou proporcionalmtmte ao seu
quinhão, ou sorte, na coisa commum.
Art. 627. Cada consorte responde aos outros pelos
fructos que per·cebeu da coisa commum, c pelo damno, que
lhe causou.
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Art. 628. Nenhum dos comproprietarios pode alterar a
coisa commum, sem o consenso dos outros.
Art. 629. A todo tempo será licito ao condomino
<~xigir a divisão da coisa commum.
.
Jlaragrapho unico. Podem, porém, os consortes accordar
que fique indivisa por termo não maior de cinco annoy, susceptiyel de prorogação ulterior.
Art. 630. Se a indivisão for condiç1io estabelecidâ, pelo
doador ,ou testador ,entende-se que o foi sómente porcincoannos.
Art. 631. A divisão entre condominos é simplesmente
declaratoria c não attributiva da propriedade.
Art. 632. Quando a coisa for indivisível, ou se tornar,
pela divisão, impropria ao seu destino, c os consortes não
quizerem r~r\jndical-a a. um só, indemnizando os outros, será
vendida ~~ repartido o preço, preferindo-se, na venda, em
condições egu~.es de olferta, o condomino ao estranho, entre
os condominos o que tiver na coisa bemfeitori<~s mais valiosas,
e, não as havendo, o de quinhão maior.
Art. 633. Nenhum condomino pode, sem prcvio consenso
dos outros, dar posse, uso, ou gozo da propriedade a estranhos.
Art. 634. O condomino, eomo qualquer outro possuidor,
poderá defender a sua posse contra outrem.
SECÇAO H
nA AmiiNlSTRAÇÃO DO CO:iDOMlN!O

Art. G31i. Quando por circnmstancias de facto ou por
desaccôrdo, nã.o for possível o uso c gozo ~m commum, resolverão os condomínios se a coisa eleve ser administrada, vendida ou alugada.
§ 1 . o Se todos concordarem que se não ven1la, à maioria
(art. 637) competirá deliberar sobre a administraçã.o on locação
da coisa commum.
§ 2. o Pronunciando-se a maioria pela administração,
escolherá tambem o administrador.
Art. 636. Resolvendo-se alugar a coisa commum (artigo
637), prcferir-s<~-á, em condições cguaes, o condomino ao
estranho.
Art. 637. A maioria será calculada não pelo numero,
senão pelo valor dos quinhões.
§ 1 . o As deliberações não obrigarão, não sendo tomadas
por maioria absoluta, isto é, por votos que representem mais
de meio do valor total.
Poder Legislativo - 1916- Vol. I.
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2. ". lia Vt~udo ·~mpate, decidirú o j tlÍ7:, a rer1ueriuwnto
de quak[tll~r conuo11tino, ouvidos os outros.
Art. (138. Os fructos d<t wisa comm1m1, não havendo
em contrario ·~stipulação ou disposiçüo de ultima vontade,
~er;1o partilhados na proporç;1o dos quinhões.
Art. G39. Nos casos de dn vida, presumem-se eguaes os
tptinhões.
Ari.. fHO. O comlomino, que a.tlmiu istrar sem upposiç;lu
tios outros, presume-se mandatario commurn.
Art. Gil. Applicam-se, nos casos omissos, á divisüu do
wndominio as regms do partilha da herança (arts. 1 . 772
o seguintes).
SECt,:Xo lU
IJU

<:•J-~1Jú311NIO

Ei\1 PAHEilES, CEHC.IS,

~iUHUS

E VALI,AS

.\ri.. li1_.2. U coJtdollliuio por uw;u;;lo th~ p;•redes, cereas, rnuros e valias regula-se 1wlo disposlo w:sln Codigo
ITJí'k a ~·oo (_~ ~')''
-~• a 6'"')
d 1· •
( ar I s. ~h>
,\rt. li43. O proprit)l;trio <pte tiver din:ito a extre11wr tllll
iiiJtnovd com paredes, ct:rcas, muros, v;dlas, on vallados,
td--o-á PgualmenLt: a adquirir m1~açilo na parud•:, muro, valia,
vallado, ou cerca do visinho, t•mbolsan<lo-lhe mntade do que
actualnwnt<: valer a obra e o terreno por dia occupado
(art. 727).
Art. ü44. NHo convindo os dois no preço da obra, ar~
bilrar-s•~-á medianL•· peritos, a expt·u.sas d·~ ambos os conl.ii:>t)(}

n~ull.t ~s.

Ari.. G1G. (Jualt[lll'l' <pw St~a o pr•~•;o da Jllt);u;:io, <:HH{Uanto
o qw: prdt·ndc:r a divisiio nfío o pagar ou depositar, nenhum
uso pod<:rá Ützer da parede, muro, valia, cerca, ou <luahfLter
outra ohra di viso ria.

ll O

r; O

~I

I' A S <; U O

Arl.. li\.fi. S1: o corupascuo t'llt prr:dios pa.rticuLtru;:; ior
estabelecido por ser v id<l.o, rq.~•:r-se-;'t pdas nonnas destas.
Se nilo, oiJstTYar-sc-;'1, no 'l w~ lhe lu r applica vel, o disposto
IWS1 •~ c1 pilulo, c;Jso oul.ra coisa n;l o •:si i pult: o titulo du onde
n:sullt: a cottllllllllllHo d··· pa:-;Los.
Paragraphu unico. U compascuu ew terrenos baldios o
publicos regular-se-ú pdo tlbposto n•L lcgislaç<to municipal.
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CAPITULO V
DA PHOPRIEDADE HESOLUVEL

Art. <H 7. Hcsolvido o dominio pulo implemento da condiç;1o ou pdo advento do ten~w, entendem-se tam~em resolvidos os dir•~itos roacs concedidos na sua pendeneta, c o proprictario, •·m ct~o favor st~ opera a resolução, pode reivindicar
a coisa do pQ(kr de quem a detenha.
Art. G1.S. Se, porém, o dominio se resolver por outra
causa supcrveni,~nte, o possuidor, qt~e o tiver adquiri~lo por
titulo anterior ú l'<"soluçrto, será considerado propnetarw perfeito, restando <'!.pessoa em cujo beneficio houve a resolução,
acç<lo contra aquulk cujo domínio se resolveu para haver a
propria coisa, ou seu valor.
CAPITUI.O VI
liA PHOPHIEDADE LITTERAHJA 1 SCIENTIFICA E ARTIS'fJCA

Art. 649. Ao autor de obra litteraria, scientilica, ou artística pertence, o dii:eito exclusivo de reproduzil-a.
§ 1." Os herdmros e successores do autor gozar:1o desse
direito pelo tempo de sessenta annos, a contar do dia do seu
fallecimento.
§ 2. 0 Morrendo o autor sem herdeiros ou successores, a
obra cae no domínio commum.
Art. 650. Goza dos direitos de autor, para os elfcitos
•~conomicos por este Codigo assegurados, o editor de publicaç<lo composta de artigos ou trechos de autores diversos, reunidos num todo, ou distribuídos em scries, taes como jorn:ws, revistas, diccionarios, encyclopedias ·c selectas.
Paragrapho uni co. Cada autor conserva, neste caso, o
seu direito sobre a sua producç:io, e poderá reproduzil-a em
s•!parado.
Art. 6!H . O editor exerce tambem os direitos a que se
refere o artigo antecedente, quando a obra for anonyma ou
pseudonyma.
Paragrapho unico. Mas, neste caso, quando o autor se
1kr a. con heccr, assumirá o •~xercicio de seus direitos, s1~111 prej uiw dos adquiridos pelo editor.
Art. 652. Tem o mesmo direito de autor o traductor de
obra já entregue ao dominio commum e o cscriptor de ver-

sücs pernüttidas pelo autor da obra original, ou, em sua Ütlta.,
pelos seus herdeiros e successores. Mas o traductor não se
pode oppor á nova traducção, salvo se for simples rnproclucç:1o
da sua, ou se tal direito lhe deu o autor.
Art. 653. Quando uma obra, feita em collaboraç<lo, não
for divisível, nem couber na disposição do art. 651, os collaboradores, não ha.' rendo convenção em contrario, ten1o entre
si direitos eguaes; não podendo, sob pena de responder por
perdas e llamnos, nenhum delles, sem consentimento dos
outros, reproduzi!-;!, nem lhe autorizar a reproducção, excepto quando feita na. collecção de suas obras completas.
Paragra.pho unico . Fallecendo mn dos collaboradores sem
herdeiros on succnssorC's, o scn direito aceresce aos sobreviventes.
Art. 65~.. No easo do artigo anterior, divergindo os ec,
laboradores, decidir~t a maioria numeri.ca, 1', em f:1.1ta dPsta,
o juiz, a requerimento de qualquer delles.
§ f. o Ao collaborador llissi1lente, porém, Jica o direito de
não contribuir para ;1s 1lespezas 1k repro1lncção, renunciando
a sua parte nos lucro", h1!tll como o 1k vedar que o seu nom1l
se inscreva na obra.
§ 2. o Cada collaborador pode, entretanto, individualmente,
sem acquiescencia dos outros, defender os proprios direitos
contra terceiros, que daqnelles niio sejam legítimos rcprPS!llltant.es.
Art. 655. O autor de composição musical, feita sobw
texto poctico, pode executai-a, publicai-a ou transmittir o seu
direito, independente de autorização do escriptor, indemnizando, porém, a este, que conservará direito á reproducção
do texto sem a musica.
Art. 656. Aquclle, que, legalmente autorizado, reproduzir obra de arte mediante processo artistico llifferente, ou
pelo mesmo processo, havendo na composiçi"io novidade, será
quanto á copia, considerado autor.
Pa.ragrapho uníco. Goza, egualmente, dos direitos de
autor, sem dependencia lle ::.utorizaç;1o, o que assim rr,produzir obra já entregue ao domínio commum.
Art. 657. Publicada e exposta ú venda uma obra theatral ou musical, entende-se annuir o autor a que se represente, oa Pxecutn, onde quer que a sua aucliç;1o não for retribuída.
Art. G5R. Aquclle, que, com autorizaçüo do compositor
de uma obra mnsical, sobre os seus motivos escrever combinações, ou variações, tem, a respeito destas, os mesmos
direitos, e com as llli'Smas garantias, que sobre aqudla o seu
autor.

JU1

Art. 659. A cessüo, ou a herança, quer dos direitos de
autor, quer da obra dn arte, litteratura ou sciencia, niio transmitte o din·ito de modificai-a. Ma." nste poderá ser exerd~
pelo :wtor, em <:ada ediç:lo snccessiva, respeitados os
editor.
Paragrapho unico. A cess:io de artigos jornalísticos não
produz elfeito, salvo conven(~ão em contrario, além do prazo
de vinte dias, a contar da sua publicação. Findo elle, recobra
o autor nm toda a plenitude o seu direito.
Art. 660. A União e os Estados poderão desapropriar
por utilidade publica, mediante indemnizaçüo previa, qualquer
obra publicada, cujo dono a não quizer reeditar.
Art. li61. Pertencem :í. União, aos Estados, ou aos Munidpios :
I. Os mam1scriptos de sr•ns archivos, bibliothecas e
repart.icões.
I I. As obras encommendadas pelos rr•spceti vos gov~rnos,
o publicadas :'t cnsta dos cofres pnblicos.
Paragrapllo nnico. N:lo caem, porórn, 110 dominio da
Uni;io, llo Estado, ou do Municipio, as obras simplesmente
por elles subvcnciouadas.
Art. 662. As obras publicadas pelo Governo Federal,
Estadual on Mnnicipal, n:io snndo actos publicos n documentos
otnciaes, caem, (rninze annos depois da pnblica\ãO, no dominio
commum.
Art. 663. Ninguem pode reprotluzir obra, que ainda não
tenha caído no domínio commum, a pretexto de annotal-a,
commental-a, ou melhorai-a, sem permissão do autor ou seu
repn~sen tante.
~ 1. o PodPm, porém, publicar-se em separado, fill'mando
obra solm· si, os conmwntarios on annotações.
§ 2. 0 A pcrmissüo conrere ao rcproductor os direitos elo
auto r da obra original.
.\ rt. GG L :\ J)l'rmiss;io do autor, necessaria tambem
para sr~ li te red nzir a obra a com]wndio ou resumo, attribue,
r(IJan to a estes, ao resumi dor ou eomp•~11diador, os ntesmos
din•itos daquell(~ _sobre o trabalho original.
Art. (',fj~). E eguahn(mtc necessaria, e produz PS mesmos
dlcitos da pr•rmiss:lo de que trata o artip;o antceedente, a
Jicen<:a do autor da obra primitiva a outrem, para de um
rmn:tncü r~sl.railir pc•~a thcatral, r•~cluzir a \'('J'SO obra em prosa,
n vicr~-vcr:>a, ntt dl'!la dt~sr~Jt volver os opisodios, o as~mmpto e
o plano geral.
Paragraplto uu ico. São li vrcs as par::tplu·asec;, f{t •e n<io
f(m:m ,-,~rdadcir:t reproducç:io da obra original.

continua aqui->

Al't. f.fi(L Não se considera offimsa aos direitos de
:tutor:
I. A rcproduc<:;ão do passagens ou trechos de obras já
publicadas c a inscrçi"to, ainda integral, de pequenas composiçfles alheias 110 corpo dn obra maior, contanto que CRta apresente caracter scicntifko, ou seja compilaçfí.o destinada a fim
litterario, didactico, ou ·religioso, indicando-se, poróm, a
origem, de onde se tomarem os cxcerptos, bem como o nome
dos autores.
Jl. A rnproduc<;:1o, em diarios on pcriodkoR, de nof.ir.ias
o :utigos s~~m earadl'l" littnrario ou sdnntil1co, publicados Plll
outros diarios, ou pcriodicos, mencionando-se os nomes dos
:wtor~·s c o.s dos periodicm, on jorn:ws, dn ond~~ fon~m tr:mseriptos.
TI r. A reprotlucç:io, em diarios n pmiodicos, de discnn;os
pron urH·iados em reuniücR publieas, do qualqw~r natm·em.
I V. A reprod uct::io d~! todos os acfos pu hlicos l~ dlH:!I rrtentos offiriac-; da 1Jni:1o, do.c; Estados c dos Mnrricipios.
V. A citação em livros, jornacs ou revistas, de pass:tgenc;
dn qualquer obra com intuito de critica ou polemica.
VI. A cópia, feita á mão, de uma obra qualquer, eoutanto que se não destine ú venda.
VII. A rcproducção, no corpo de um escripto, de obras
do artes figurativaR, contanto que o escripto seja o principal,
e as figuras sirvam sómentc para explicar o texto, uão se podlmdo, porém, deixar de indicar os nomes dos autores, on as
fontes utilizadas.
VIII. A utilizaç:io dn um trabalho de arte íignrati va, para
sn ohtcr obra nova.
IX. A rcproducç<io de obra de arte existPntc nas nw.s ~~
praças.
X. A rcproducção de retratos ou bustos de ~~ncomnH~nda
partieular, quando feita pelo proprictario dos ohjcctos encommendados. A pessoa representada e seus suce~~ssorcs immediatos podem oppor-sl' ú reproducç:lo on publica !'xposiçüo do n•traf.q ou bnsto.
Art. 667. É susccpti vel de cPssão o direito, quo assistl~
ao autor, de ligar o nome a todos os Se' li R productos intdlt~
ctuacs.
§ 1. o Dará Jogar á indomnização por perdas e damnos a
nsnrpaçã.o do nome do autor on a sua su hst.ituir::io por outm,
wlo havendo convenção qur~ a legitime.
~ 2. o O autor da usnrpaç:i.o, ou substituiç<lo, será, outrosim, ohr·i~ado a inserir n:t obr:t o JWIIW do vnrdadeiro
autor.
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Art. 668. Não firmam direito de autor, para desfructar a
garantia da lei, os escriptos por esta defesos, qnc forei~
sentença mandados retirar da circulação.
Art. 66!). Quem publicar obra inedita, ou reproduzir obra
em via de publicação ou já publicada, pertencente a outrem,
sem outorga on acquiesccncia deste, além de perder, em beneficio do autor, ou proprietario, os exemplares da reproducção
fraudulenta, que se apprehenderem, pagar-lhe-á o valor de
toda a edição, menos esses exemplares, ao preço por que
estiverem á venda os genuinos, ou em que forem avaliados.
llaragrapho uni co. Não se conhecendo o numero de exemplares fraudulentamente impressos e distribuidos, pagará
o transgressor o valor de mil exemplares, além dos apprehendidos.
Art. 670. Quem vender ou expuzer á venda ou á leitura
publica c remunerada uma obra impressa com fraude, será solidadamentc rcsponsavel, com o editor, nos termos do artigo
antecedente ; e, se a obra for estampada no estrangeiro, responder:\. como editor o vendedor, ou o expositor.
Art. G7L Qnem publicar qualquer manuscripto, sem permissão do autor on de seus herdeiros ou representantes, será
rcsponsavel por perdas c damnos.
Paragrapho unico. As cartas-missivas não podem ser
publicadas sem permissão dos seus autores ou de quem os
represente, mas podem ser juntas como documento em autos
j udiciaes.
.
Art. 672. O autor, ou proprietario, cuja obra se reproduzir fraudulentamente, poderá, tanto que o saiba, requerer a
apprchr,nsão dos exemplares reproduzidos, subsistimlo-lhi) o
direito á indemnizaçfto de perdas n damnos, ainrla f{'W nenhnm exemplar se encontre.
Art. G73. Para segurança de seu direito, o proprintario
Ja obra divulgada por typographia, litographia, gravura, rnoldagnm, on qual<pwr outro systema dt) reproducção, depositará.,
eom d:•sf in o ao regisf ro, dois exeinplares na Bibliotheca Nneioual, no Instituto Nacional de Musica ou na Escola Nacional
de llellas-Arf,~s <lo Distrieto Federal, conforme a natmcz:1. da
prorlncç;To.
Paragrapho unico. As certidões do registro intlnzcm a
obra, salvo prova em contrario.

proprindad1~ d~
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CA.PITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 674. S;1o direitos r~acs, alt~m da propriedade:
I. A emphytcusc.
11 . As servidões.
Ili. O usofructo.
IV. O uso.
V . A habitaç:1o.
VI . .\s n!ndns •·xpr«~c;s:mH•nf«~ c.onstitnidas sobre immoVI'IS.

VII. O penhor.
VIII. A antichn~so.
IX. ;\ hypotheca.
Art. 675. Os din·itos rcaos sohr~ coisas moveis, quando
constitnitlm;, ou transmittidos por actos nntn! vivos, f'Ó se
adquirem com a tradição (art. 620).
Art. 676. Os direitos reaos sobrn immovcis constituídos,
ou transmittidos por actos entre vivos só se adquirem depois da
transcripçüo, ou dn inscripção, no registro de immoveis, dos
referidos ti tu los (arts. 530, n. I, «' H56), salvo os casos expn~ssos nrste Codigo.
Art. ()77. Os direito..;; reacs passam com o immovcl para
o domínio do eomprador, 011 succcssor.
Paragrapho uni co. Os impostos cpw recaem sobro prcdios tran~;mittcm-sP aos adqnircntes, salvo eonstando da escriptura as certidões do recebimento, pnlo fisco, dos impostos
devidos n, em caso de vr~nda em pra<~a, at<'~ o t)qu iva],~nte elo
pn!ÇO r la a.rwmau.<~;io.

CAPITULO Il
DA

Art. 671-l.

E M I' TI Y T E U S E

H:i-s"- a. t•mphyl!•usP, afor:un«mto, ou empra.por :w1o «:ntn! vivos, ou di! 1dtima vontaue,
o proprit•L1rio attrih1w a Olli.t"l'lll o dominio util do immovel,
p:1gando a 1wssoa, f(lll' o :1dquin·, I' :1s-;Í11t s1: eon.-;fitlw mnphyz:uut~ul.o, f{IW.lHlo

""V'"

teu ta, ao senhorio directo nma pens:io, ou fóro, ann nal,
certo c in varia vel.
Art. 679. O eontracto Je emphyteusc é perpetuo. A
emphytcuse por tempo limiuulo considera-se arrendanwnto, e
como tal se rege.
Art. 6SO. Sú podem ser objccto de emphyteuse terras
não cultivadas on terrenos que se destinem a edificação.
Art. 6S1 . Os bens emphyteuticos, transmittem-sc por
herança na mesma ordem estabelecida a respeito dos
allodiaes neste Codigo, nrts. 1.603 a 1..619; mas, não
podem ser divididos Pm glebas sem consentimento do se·
nhorio.
Art. 682. ];~ obrigado o emphyteuta a satisfazer os impostos c os onus rcaes que gravarem o immovel.
Art. 683. O emphytcuta, ou foreiro, não pode vender
nem dar em pagamento o domínio util, sem previo aviso ao
senhorio clirecto, para que este exerça o direito de opção; e
o senhorio rlirecto tem trinta dias para declarar, por escripto,
datado c assignado, qne quer a preferencia na alicnaç:To, pelo
mesmo preço c nas mesmas condições.
Se dentro no prazo indicado, não responder ou não
offerecer o preço da "licnaç,ão, poderá o foreiro em~ctual-a com
quem entender.
Art. 684. Compete eguaJmente ao foreiro o direito do
prcferencia, no caso de querer o senhorio vender o domínio
directo ou dal-o em pngamento. Para este efleito, ficará o
dito senhorio sujeito á mesma obrigação imposta, em semelhantes circumstancias, ao foreiro.
Art. 685. Se o emphyteuta não cumprir o disposto no
art. 683, poderá o senhorio directo usar, não obstante, de
seu direito de preferencia, havendo do adquirente o predio
pdo preço da acquisição.
A.rt. 686. Sempre que se realizar a. transfercncia do
dominio util, por venda ou daçfío em pagamento, o senhorio
directo, que não usar da opção, terá direito de receber do
alienante o lauJemio, que será de dois e meio por cento
sobre o preço da alienação, se outro não se tiver fixado no
ti tu lo de aforamento.
Art. 687 . O foreiro não tem direito á remissão do fül"O,
ror esterilidade ou destruição parcial do predio emphytcutico,
nem pela pcnb lotai de seus fructos ; pode, em taes casos,
pol'l~m, abandonai-o ao senhorio dirccto, c, imlependentmncnte
do seu consenso, !~tzer inscrever o acto da renuncia (art. 691).
Art. 688. E licito ao cmphyteuta doar, d:tr nm dote,
ou troear por eoisa u:1o fungivd o predio aforado, avisando
o senhorio directo, dentro Pm sessenta dias, contados do ~u:to
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da transmissão, sob pena de continuar responsavcl pelo pag:nnrmto rio fôro.
Art. 689. Fazendo-se penhora, por dividas do em\ phytr~uta, sobre o predio emprazado, será citado o senhot"io
directo, para assistir á praça, e terá preferencia, quer, no
caso de arrematação, sobre os demais lançadores, em condições eguaes, quer, em falta delles, no caso de adjudicaç:lo.
Art. 690. Quando o predio emprazado vier a pertencer
a varias pessoas, càtas, dentro em seis mezes, elegerão nm
cabecel, sob pena rlc se devolver ao senhorio o direito dn
~~scolha.

§ 1. o Feita a escolha, todas as acções do senhorio contra
os foreiros serão propostas contra o cabecel, salvo a este o
dirdlo regressivo contra os outros pelas respectivas quotas.
§ 2." Se, porém, o senhorio directo convier na divisão
do prazo, cada uma das glebas nm que for dividido con:;lifrrir{t prazo distincto.
Art.. GHJ . Se o emphytcuta pretender n.bandonar gr·atuil.anwrllt~ ao ~:~mhorio o 1m~dio aforado, poderão oppor·-sn os
c;rr,~don·s prejndicado.s com o abandono, prestando cauç:Lo
pPI:Is [Jensõr~s f11f.uras, :tt6 que sejam pagos cln suas dividas.
Art.. fi!l2. A cmphyteusc extingue-se:
I. Pela natural deterioração do pr·edio aforado, quando
ehq~nn a não v:dcr o capital correspondente ao fôro c maifl
11m quinto dcstn.
JI. Pelo commisso, dt~ixando o foreiro de pagar· as pensões
dt~vidas, por tres annos consecutivos, caso em qnc o senhorio
o illdtmmizarà das bemfeitorias necessarias.
III. Fallncendo o cmphytcnt:;, sem hcn!Piros, salvn o
ti ir dto dos cr('dores.
Art. GH3. Todos os aforamentos, salvo accôrdo entre as
partes, s:io resgatavcis trinta annos depois de constituídos,
mndiantt~ pagamento de vinte pensões annuaes pelo foreiro,
qtw n:1o porlnrá no scn contracto renunciar o direito ao rrs~::tl", nnm eontr:1riar as disposições imper:üivas dPstc capitulo .
.'\rt.. (i!H. A suh-cmphytPuStl está ::mjeita :'ts mesmas
disposi1;üt•s ([111~ a emphytensc. A dos tnrTI'!lO~ dr~ rna.l"inlra ~~
:tf~(·.n~sf'.ido.s ,o;;!'r:'r re~nlada em ll'i espeeial.
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CAPITULO 111
DMl RERVIDÜES PREDTAES

SECÇÃO I
IJA CO'I'STITUTÇÃO IJAS SF.nYmi)F.S

Art. 695. Tmptíe-se a scrvid:1o predi:tl a um prct.lio em
favor <le ontro, pertencente a diverso dono. Por ella perde o
Jlroprietariu do predio servirmtc o exercício de alguns dn Rnus
t.liwiLoR dominic:ws, ou fica obrigado a tolerar quo dnlln sn
11tiliw, para Cl'l'l.o fim, o dono elo prr~dio dorninanto.
A ri .• G!Jii, A Sl'r.·virW.o nflo SI' prr'.'HIIrtc : rnpni:H:;,•, na
drrvida, nüo I)XÍ~tir.
Art. 1)!.17. :\s Sl~rvidões n:in apparenles só pod1~m s1•r <•slaIJI'!r-r.id:ts por II!I'Ío dr~ lrans1Tipç;1u no n!g;istro <li~ immovl'i:.;.
Art. fi!)S ..\ pnss1~ inwnfl•sl.adn. ~~ conl.inrra d1· 111tt:1 Sl'l'vid:io por d1~z 011 viutl) anno~, nos l1·rmos do arf.. !i!il,
a11toriza o possuidor a franscmvel-a mn s1~11 nomr• no l'l'!!;ist.ro
do immovuis, SITVindo-llw df' fitnlo :t. srmfenr:a rpw j11lg:~r
f'OIISIIlllllW.dO O IISOeapÍ;Io.
l'aragra.plw uuico, s,~ o possuidor Jl:io IÍ\'I'l' tilnlo, I)
prazo do usorapi:'ío st•r:í do trinta an!lllS.
Art. li!.l!l. O t.lono dr: mna snrvidi1o f.r•m dirdl.o a fitz,•r·
to(las as obras lll'r:ess:ll·i:'ts á s11a coHscrvac:io I! 11so. Sr! a st~r
vit.hlo IH~rteuct~r a mais de 11m pn:din; ...,,~r;io as d1•sp1'Z:1s
r a t.muas entre os respr~c.l i vos donos.
Art.. 700. c\s obra.<; a qnc: se rf'fcrn o artigo :urtr•c,•df'ntP
devem ser f,:it:Jc; p,·Jo dono do pr1:dio domin:t11t1~, .'w o ,·nnfr:trio u:in dispnzt•r o tit11lo r:xpressame11t1~.
Art:. 70 I. (Jt~:wdo a nbri~aç:To inenmbir ao dono do Jll't'dio
Sl:rvi,:rltt•, t•ste podt·rú r:xmH·rnr-·':'', !lh:mdnn:mdn :t pmpri,•dad,•
ao tlono do dorni11antr~ .
.\rt. 702. O dono do prndio servinnte n:io p()(Jr~r:'t l'tllh:l·
r:u~:n· de modo a.lgnnt o liSO le~il imo da. servidão.
Art. 70i!. l'odl' o drmo do pre(lio senicnt1~ rnnwv1~r di'
um local pnra 0111ro a servidno, contanto que o f:1ça :'t sua
custa, c Jü1o dimin1ia ''IH nad:1. as vantagrms do prndio dPminantn.
Art. 70 L Hestringir-se-;í. o nso da servid;io :í.s w•c.r:ssit.ladt~s do prcdio dominante, evitantln, 1pmnfo pnssivPI,
nggravar o encargo ao prcdio servienf.e.
J'aragrapho unir.o. Constituit.la para certo fim, :1. sr•rvid:1o
não so pode ampliar a outro, salvo o dispo~ to no artigo seguinte.
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. Art. 705. Na~ snrvidões de transito a de maior inclue
a ·dn menor o nus, e a mt'HOS exdnn a mai~ onerosa.
Art. 706. Se as ncces~idades da eultura do prcdio dominante impuzerem ú servid<io maior largueza, o dono do
scrvitmte é obrigado a soiTrcl-a; mas tem 1lireito a ser indcmnizado pelo excesso.
Paragrapho unico. Sn, poróm, essn accl'cscimo fle cnr.argo for devi<lo a mudança na manoira de exercer a ~crvi
d;lo, eomo no caso de ~n pretender edificar em terreno até
entüo destinado a cnltura, potler{t ob~tal-o o dono dn predio
serviente.
Art. 707. As ~crvidões prediaes s<io indivisíveis. Subsistem, no caso de partilha, em beneficio de cada um dos
quinhões do predio dominante, c continuam a gravar cada.
um dos <lo predio serviente, salvo se, por natureza, ou destino, só SP applicar,·m ;1 certa parte dn um, ou <lc outro.

,

DA F.XTnCCÃO
DAS SERVIDÕES
.

:\rt. 708. Salvo nas desapropria<;ões, a servid:lo, uma
vez transcripta, só s'~ 1•xtingue, Gom respeito a terceiros,
quando cancdlada.
Art. 709. O dono do predio serviente tem direito, pelos
meios judiciaes, ao cancellamento da transcripção, embora o
dono do predio dominante lh'o impugne:
I. Quando o titular houver renunciado a sua servidão.
II. Quando a servidão for de passagem, que tenha cessado pela abertura th~ t~strada publica, acct•ssivd ao predio
domin:mte.
I[[. Quando o dono do phxlio servit•nte resgatar a servid;io.
Art. 7 tO. As servidões prediaes extinguem-se:
L Pela. reunião dos dois prc<lios no domínio da mesma
pessoa.
li. Pela suppressão das respectivas obras por effeito de
contracto, ou de outro titulo expresso.
I li. Pelo não uso, durante dez atmos contínuos.
Art. 711 . Extincta, pot· alguma das causas do artigo
anterior, a servidão predial tr-anscripta, fica. ao dono do predio serviente o direito a fazel-a cancellar, mediante a prova
da extincçüo.
Art. 712. Se o predio dominante estiver hypolhecado, e
a servidão se mencionar no titulo hypotheeario, será tambem
preciso, para a cancellar, o consentimento do credor.

CAPITULO IV
DO USOFRUGTO

~ECÇÃO l
l>ISI'OSIÇÕES GERAES

Art. 7·1 ~l. Conc;tittw usofructo o rlircito real rlc fruir as
utilidades c frnctos de uma coisa, cmquanto temporariamente
destacado da propriedade.
Art. 714. O usofructo pode recair em um ou mais
bens, moveis on immoveis, em um patrimonio inteiro, ou
parte deste, abrangrmdo-lhl~, no todo on 1'\TI partc•, os frnct.os
c utilidades.
Art. 715. O usofi·ucto de immoveis, quanclo n;J.o resulte
do direito de familia, dependerá de transcripção no respectivo
registro.
Art. 716. Salvo disposição em contrario, o usofructo
estende-se aos accessorios da coisa c seus accrescidos.
Art. 717 . O usofructo só se pode transferit·, por alienação, ao proprietario da coisa; mas o seu exercicio pode
ceder-se por titulo gratuito ou oneroso.

SECÇlO li
DOS DIREITOS DO USOFRUCTUARIO

Art. 718. O usofructuario tem direito á posse, uso,
administraç<"io e percepção dos fructos.
·
Art. 719 . Quando o usofructo recae em títulos de crcdito, o usofructuario tem direito, não só a cobrar as respectivas dividas, mas ainda a empregar-lhes a importancia recebida. Essa applicação, porém, corre por sua conta e risco ;
e, cessando o usofructo, o proprietario pode recusar os
novos titulos, exigindo em cspecie o dinheiro.
Art. 720. Quando o usoft·ucto recae sobre apolices ela
divida publica ou titulos semelhantes, de cotação variavel, a
alienação delles só se cffcctuará mediante previo accórdo
entre o usofructuario e o dono.
Art. 721 . Salvo direito adquirido por outrem, o usofructuario faz seus os fructos naturaes, pendentes ao começar
o usofructo, sem encargo de pagar as despezas de producção.
Paragrapho unico. Os fructos naturaes, porém, pendentes

ao tempo em que cesstJ. o usofructo, pertencem ao dono,
tambem sem compensação das despczas.
Art. 722. As crias dos animacs pertencem ao usofructuario, deduzidas quantas bastem, para. inteirar as cabeças
de gado exist<~nt(~S :1.0 t~orrwçar o usofructo.
Art. 72B. Os fructos civis, vencidos na data inicial do
usofructo, pertencem ao proprietario, c ao usofructuario os
vencidos na data em que cessa o usofructo.
Art. 724. O usoti·ucluario pode usofruir em pessoa, ou
mediante arrendamento, o predio, mas não mudar-lhe o genero
de cultnra, sem licnnça do proprietario ou autorização expn·ssa no titulo; salvo se, por algum outro, como os de pae,
ou mariLio, lhe couber tal direito.
Art. 7215. Se o usofructo rncac em Horcstas, ou minas,
podem o dono e o usofructuario prefixar-lhe a extensão rlo
gozo c a maneira da exploração.
Art. 72G. As coisas que se consomem pelo uso, caem
para logo no dominio do usofi·uctuario, ficando, porém, este
obrigado a restituir, findo o usofructo, o equivalente em
genero, qu:1lidade c quantidade, ou, não sendo possível, o seu
v:tlor, pelo preço corrente ao tempo da restituição.
l'aragrapho uni co. Se, porém, as referidas coisas foram
avaliarbs no titulo constitutivo do usofructo, salvo clausula
expressa em contrario, o usofructuario é obrigado a pagai-as
JdO preço da avaliaçilo.
,
. Art. 727. O usofructuario não tem direito á parte do
llwsoiro achado por outrem, nem ao preço pago pelo visinho
do prdio usufruído, para obter meação em parede, cerca,
muro, valia on valladu (art. G43) ..
Art. ,721). Não procede o disposto na segunda parte do
artigo anterior, quando o usofructo recair sobre universalidade ou quota parte de bens.
SECÇÃO III
DAS OJJHIGAÇÚES llO USOFIIVCTUAn!O

Ari.. 7~\J. O usol'ructuario, aut~~s riu asspmir o usofructo,
invt~lltariar;'!, :'t. sua. custa, os lwns, <JIW n~cdwr, detnrmirwndo
o t•stado l'lll qw~ SI~ acham ~~ darú caução, fitlejnssoria ou
n~al, :->1.~ lh'a exigir o dono, tk vdar-Jh,~ pda conserva~;tlu, e
nn f r< ~gal-os findo o usol'ructo.
Art. 7il0. O usolhrctuario, quo nüo quizer· ou nüo
puder dar cauç;1o suflicienu·, perderá o direito de administrar
o usofructo ; e, neste caso, os bens scrüo administrados pelo
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propridario, que ficará obrigado, mediante cauç<lo, a entregar
ao usofructuario o rendimento delles, deduzidas as despezas
da administraçrw, entre as quaes se incluirá a quantia taxada
pelo juiz em remuneração do administrador.
Art. 73'1. Não são obrigados ú caução :
I. O doador, que se reservar o usofructo da coisa doada.
li. Os pat•s, usofructuarios dos bens dos filhos me~
nores.
Art. 732. O usofructuario não é obrigado a pagar
as deteriorações result:intes do exercício regular do usofructo.
Art. 733. IncmnlJem ao usofructua.rio
:
I
I. As despezas ordinarias du cOI{sr!rvação dos lJr•ns no
estado em que os recelJeu.
li. Os f6ros, as pensões e os impostos reacs Lkvidos pda
poss!~, ou rendimento da coisa usofruida.
·
Art. 731:. IncumlJem ao dono as reparações extraordinarias c as rrue não forem de custo modico; mas o usoü·uctuario lhe pagarú os juros do capital despendido com as que
forem necessarias á conservaç;To, ou al.1gmentarem o rendimrmto da coisa usofruida.
Paragrapho uni co. Não se consideram modicas :Í.s !lc~
pezas superiores a dois terços do lifJuido rendimento em um
anuo.
Art. 735. Se a eois:t r•stiver segura, incumbe ao nsofrnctnario pagar, durante o usofructo, as contribuiçõ('S do
s1•gnro.
§ '1 . o Se o usofructuario lizer o sr~guro, ao proprietario
caburá o direito tlelle n~sultantc contra o segurador.
§ 2. o Em qualquer hypothesc, o Llireito do usofruct11ario
fica subrogado no valor da indemnizaç;1o do seguro.
Art. 73G. Se o usofructo recair em coisa singular, ou
parte della, só responderá o usoft'uctuario pelo juro da divi~
da, que clla garantir, quando esse onus for expresso no
titulo respectivo.
Se recair num patrimonio, ou parte deste, será o usofr uduario obrigado aos jttros da divida <JUe onerar o patrimonio
011 a par tu ddlu> sol.Jr1: qnu recaia o nsofructo.
Art. 737. S1· um cdilicio sujeito a nsofruelo fin· tk:>1ruido sem ctdp:t do pruprid.ario, n:io ser:'t este obrigado a
n·construil-o, nem o usufructo s1: rcstabdccerú, se o propridario rr:constntir á sua custa o predio; mas, se clk
estava seguro, a indcmnização paga fica st~cita ao onus do
uso!i·ucto.

continua aqui->
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S1) a indl~lllflÍZa\,;Io do s<~gnro for applicatla á ruconstrll6,ç;1o do pn~dio, restabdecer-su-á o usofmcto.
Art. 73H. Tamh1~lll 1im s11brügada no ouus do usofructo,
em Jogar do prt•Llio, a ind1mmiz;u;ilo paga, SI) elle for desapropriado, ou a importancia do damno, resarcido pelo terceiro
responsavel, no caso de daumilic:v;iio, ou punia.
SECÇAO IV
l>A EXTI:'iCÇ,\0 '"' USOFIIUCTO

Art.

7:{~). U

usofructo

cxtin~-;ne-se:

I. Pela mort1: do nsofructuario.
H. P1:lo lrnno de sua dura1;;io.
111. Pnla cessa<;;! o da causa d1~ qw: Si,: origina.
IV. Pula d1•struiçfio tia coisa, não sendo fnngivcl, guardadas as disposições dos arts. 731), 737, 2a Part(\ e 738.
V. Pela consoliclacão.
VI. Pela preseripÇrio.
VJI. J'or culpa do usofrnctuario, qnando aliena, deteriora, on deixa arruinar os bens, n;io lhes acHrlintlo com os
reparos de consl'rvaç,;io.
Art. 7í0. Constituitlo o liSOfructo em, favor dn dois ou
mais indivíduos, extinguir-se-á parte a parte em relaç;i.o a
caLla um dos que üllleccrem, salvo se, por Pstipulação expressa, o ([Uinhiio desses couber aos sobreviventes.
Art. 741 . O usofructo constituído em favor de pc.ssoa
juritlica extingue-se com esta, ou, se ella perdurar, aos cem
annos Lia tlata em que se começou a exercer.

CAPITULO V
DO USO

:\r!.. 7 .'f..2. O usuario fru iní a utilidade da coisa. dada 1m1
uso, q11anto o 1:xi~in~m as JH~el'ssidarlr•s pPssoaes suas n dr~
sua família.
Art. 7 4:t ~\ valiar-sc-<i.o :1s neccssilla1les pcssoaes 1\o asnario, conforme a sua condiç;i.o social c o loç;ar onde viver.
Art. 7 44. .\ s necessi< ladcs da familia do usuario comprchendem:

I. As de seu conjugo.
II. As tlos filhos solteiros, aimla que illegitimos.

AC'J'OS lJO PODBfl LEGISLATIVO
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Jll. .\ s das pessoas lle seu scrvi<;o domesLit:o.
Art. 71,!). São applicavcis ao liSO, no que não for contrario á sua natureza, as disposições relativas ao usofructo.

CAPITULO VI
DA l!ABITAf~ÃO

Art. 7't-li. ()11a.ndo o 11so consistir no direito dn habitar gtatHitamente casa alheia, o titular deste direito n;1o a pode alugar,
nem emprestar, 1uas simplesmente óceupal-a com sua familia.
A.rt. 7!J.7. St~ o direito real de habitaç;io for confi~rido a
mais <k llllla. fH'ssoa, <111alquer <Hias, lflW habite, súsinha, a
casa, niio (.1•rá 1!1: p;rgar alugw~r ;'t outra, ou ús outras, mas
não as poc\1~ inhil.>i.r d1! exercerem, qw•remlo, o direito, que
tambem lhes compete, de habitai-a.
·
Art. 7 48. Sfio applicaveis á habitação, no em que lhe
não contrariarem a natureza., as disposições concernentes ao
usofi·ucto.

C\PITliLO VIl

Art. 7HI. No caso de desapropriação, por necessidade
ou utilid:ul1~ pnblic:1, de predio suJeito a constitniçiío de rcntla
(arts. -1.424 a Li~H ), applkar-se-á em constituir outra o preçn
do immovd obrigado. O mesmo destino tcl'fl, em caso an:rlo~o,
a indcmnizaç:1o do seguro.
Art. 750. O pagamento da renda coustituida sohrc um
inunovel incumbe, ele pleno dirdto, ao adquirente do predio
gravado. Esta obrigaçflo estPnde-se íts rendas vencidas antes
da alicnaçflo, salvo o direito regressivo do adcptirentc omtra
o alienante.
Art. 751. O immovel sujeito a prestações de renda pode
ser resgatado, pagando o devedor um capital em especie, cujo
rendimento, calculado pela taxa legal dos juros, assegure ao
credor renda equivalente.
Art. 752. No caso de fallencia, insolveneia ou execução do
predio gravado, o credor da renda tem preferencia aos outros
credores para h a ver o c:tpital indicado no artigo antecerlonte.
Art. 753. A renda constituída por disposição de ultima
vontade começa a ter effeito desde a morte do constituinte,
Poder J.egisla ti vo- 1916- V oi. I
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tnas n;111 val1•d. t:nntra terceiros atlll'tirentcs, etwptanto n;io
tr:1nc;cripta no cOJupctcntc rcgi~tro.
Art. na. No caso ele transmissfw do prcrlio gravado a
muitos sllcccssorcs, o onw; real ela renda continua a gravai-o em
todas as suas partes.

CAPITULO Ylll
llOS

nmgrros

REAES DE GARANTIA

A r L 7!iG. Nas dividas garantidas por penhor, antichrcsc
ou hypot.heca, a coisa dada em garantia fica sujeita, por vinculo real, ao cumprimento da obrigação.
Art. 756. Só aquelle que pode alienar, poderá hypothecar, dar em antichrese, ou empenhar. Só as coisas que se
pouem alienar poeler:1o ser dadas 1~m penhor, antichresc, ou
hypotheca,
Paragrapho unico. O domínio superveniente revalida,
desde a inscripçii.o, as garantias reaes estabelecidas por quem
possuía a coisa a titulo de proprietario.
Art. 757. A coisa !eommum a diversos proprietarios n:1o
pode ser dada em garantia real, na sua totalidade, sem o
consentimento de todos ; mas cada um pode individualmente
dar em garantia real a parte que tiver, se for divisível a
coisa, e só a reSJll'ito d1•ssa parte vigorará a indivisibilidade
da hypotheca.
Art. 758. O p:~gameuto de uma ou mais prestações da
di vida n:io importa exoncra~.:ão correspon<lente da garantia,
ainda que esta comprehemla varios bl~ns, saI vo disposição
I'Xpressa no titulo, ou na quita<,~ão.
Art. 759. O credor hypothecario e o pignoratício têm o
dircit.o de excutir a coisa. hypothccada, ou empenhada, e
preferir, no pagamento, a outros credores, observada, quanto
á hypotheca, a prioridad1~ B[t inscripção.
Paragrapho uuico. Exceptua-se desta regra a uivitla
proveniente de salarios do trabalhador agrícola, alim de ser pago
pelo producto da collwila para a <Jual houver concorrido com
o seu tr:dxtlho, pn·cipuament.1~ a quae:;qucr outros crcditos.
Art. 71i0. O credor antichrctico tem direito a reter em
scll pmkr a coisa, ~~ntquanto a divida não for paga. Extingue-se, porém, css1~ <lireito, decorridos trinta annos elo dia.
da transcripção.
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H5

Art. 761 . Os contractos de penhor, antichresc c hypo*
thecn. <kclarariio, sob pena de não valerem contra tel"ceiros :
I. O total da divida, ou sua estimação.
li . O prazo fixado para pagamento.
III. A taxa dos juros, se houver.
IV. A coisa Llada em garantia, com as suas especifi·
cações.
Art. 762. A divida considera-se vencida :
I. Se, deteriorando-se, ou depreciando-se a coisa dada.
em segurança, desf.1.lcar a garantia, c o credor, intimado, a
niío reforçar.
11. Se o devedor cair em insolvencia, ou fallir.
III. Se as prestações não forem pontualmente pagas, toda
vez qw~ Lkste modo se achar estipulado o pagamento.
Neste caso, o recebimento posterior da prestação atrazada
importa renuncia clo credor ao seu direito de execução imme*
di<t.ta.
IV s(~ perecer o objecto dado em garantia, hypothese
na qnal a indemnização, estando elle seguro, ou havendo
quem a tenha afiançado, se subrogará na coisa dcstruida, em
benefieio do credor, a quem assistirá sobre clla. prcfercncia
até o seu completo reembolso.
V. Se se desapropriar a coisa dada em garantüt, deposi·
tando-se a parte do preço, qnc for ncccssaria p<.~.ra o pagaJilcnto integral do credor.
Paragrapho unic(). Nos casos dos ns. IV c V, só se ven·
c,.r{t a hypothcca antes do prazo estipulado, se o sinistro, ou
a desa.propriaçiio recair sobre o objecto dado em garantia., c
esta n;1o abranger outros ; subsistindo, no caso contrario, a
divida n·dnzi<la, com <t respectiva garantia sobre os dnmais
Jwns, nfío desapropriados, d:unnificados, ou <kstruidos.
Art. 763. O antecipado vencimento da divida nas hypotheses do artigo anterior, paragrapho nnico, não importa o
dos juro~; cOITI'spondcntes ao prazo convencional por decorrer.
Art. 761.. Salvo clausula expressa, o terceiro que presta
g:tranfia real por divida alheia, não fica obrigado a substituil-a, ou reforçai-a, quando, por culpa de outn·m, :.;e percâ,
tl<'tPriore, ou desvalie.
Art. 76ti. I~ nulla a clausula que autoriza o credor pi·
gnoraticio, antichretico ou hypothecario a ficar com o objecto
da garanti<~, se a divida não for paga no vencimento.
Art. 766. Os successorcs do devedor não podem remir
parcialmente o penhor ou a hypotheca na proporção dos seus
quinhões ; qualquer delles, porém, pode fazel-o no todo.
o

I

11(,

J';l!·:qJ;r;~pho unico. O lll'nkiro ou S!ICGI_'Ssor <JU<~ fizer a
n~missilo Jica subrogado 11os din·ilos do cn·dor jll'h1s qnota.s

q w· hou v1 T satisk~ito.
Art. 7G7. (Juando, ~'Xcutido o penhor, 011 executada a
hypothec<~, o p;·odncto não bastar para pagamento da divida e
dcspczas jndiciaes, continuar:í. o devedor obrigado pessoalmente pelo restante.

C,\ !'lTIILO IX
1>11 J'J•:NJIIJH

_\r!_ 7UK. C•1n 'lituc-se o JH~nlwr p~_•fa tr:vli1;ilo dli·ctiva,
f';annl;-,, do dc~bil.o, n0crc(lor, ouaqtwm orcprcst•üte,
faz o duvt•tlnr, ou algtw!tl por l'llt·, dt~ um ohj1~1:1o mov(~l, snscepti vd 1!c aliena1;;1o.
Art. 7G!). Sú s1~ potk t:ousLitnir o penhor com a posse
th coisa wo v e! lll'lo cn :'lor, salYo no caso de pnnhor agricola
ou pt~cuario, ~~m lfll'' os o~jt~dos conlinua.m t'lll podt't' 1lo
1h:v1 :dor, por dli :i In d:1. clausula constituii..
·
"\rt. 770. O i IJc;Lrtuwmto do JH:nhor convencional dett~r
qw~, •~m

minará precisimwnt!: o valo!' do dt~bito t: o objucto empenhado,
<'m IL'rmos qw~ o discriminc•m dos srms conguneres.
Qu:1.ndo o ohj1~c!o do pt:nlwr f(H· eois:t fungiv1·l, haslará
duc!;trar-IIH~ :1. tptalill:dt: u qu:mtidadt:.
Art. 771. Sr~ o c,ontraclo st• fizt~r mcdiant1: instrumento
particular, :;LT:í. lirm:\do pdas parlt:s, e lavrado l'lll duplicata,
ficando um <''il'ntfl!:Jr com cada um dos contralwnlt'", rJ11alqw~r
dos q u:w~ pwk Jcy:d-o :i l.ranscript;:io.
~\rt.. 772. O lT<·dor pignoratício ni'to poLI:·, paga a divi1la,
n~e11sar a ~~utn:ga <h coisa a <pwm a ''mpunhou.
Pod1~ rdd-:t, pm·{~m, até tpw llw indt~uuliz,:m as dusp<~za;;,
devidamtmlc justilie:ubs, IJII'~ tivt•r f;~ilo, uno s<·ndo oce:,:c;ionadas por eulpa sua.
Art. 773. l'Otk ~~gualmen!.e o cre1lor exigir do devedor
a satisfaç:lo do pnj uizu que houver sulli·ido por vicio da coisa
empenhada.
Art. 771-. U en:dor pignoratício <': obrigado, como llepo-

sitario:
I. A empregar na guarda do penhor a
pula natureza da coisa.

diligencitllo(~Xigida
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H. A <\JllrPgal-o wm os r<~sp<:c.tivos fructos ~~ accessões,
V<~z pag-a ;: dirida, observa.d<Js as diRposiçfll's dos artigos

antf~Cf~d<~J1t<·~·:.

1Il. A entregar o qw~ sobeje do preço, quando a divida
for pn,ga, seja por excussão judicial, ou por venda amigavel,
se lh'a permittir expressamente o contracfo, ou lh'a autorizar
o devedor mcdiaHte procuraçii.o especial.
IV. A rcsarcir ao dono a pnrda ou tleteriora<;üo, de que
for culpado.
Art. 77!). No caso do artigo antecedente, n. IV, pode
compensar-se n;t divida, até á concorrente quantia, a importancia d:t responsabilidade do credor.
f·a<:CÇÃO 11

;\ri.. 77G. S:1o

cr·dor·'~"

piu;norat.ic:.ios, ! nd<~p,mdfmte

Jn<~nt.<~ r],~ COllVI~!IÇ;iO:

I. Oc;

hospf~dPiro.c;, ~~stal<1;jadeiros

ou forneccrlor••s dn pouas bagagens, moveis, joias em dinheiro
rprn os f;eus commmiclorcs ou freguczes tiverem eomsigo nas
rnspectiv:1s c:1sas ou f)sta.belr!einwntofl, pdas tkspl~Z:I:'. on conSlllllO qw) ahi tiverem feito.
II. O dono do predio rnstico ou nrhano, sobre os bens
movri-; <fll!l o n~ndniro ou inquilino tiv1T ç;n:tnwnmcln o
IIIP,c;mo pn·dio, pnlos alnguen·s ou rendas.
:\rt. 777 . .\ conta das dividas !1Jllllllnrada~; 110 artigo
:wtr)r:<!rli'HI•:. 11. I, ;:.er;i 1•-..;tra.hida eonfin·me a tabelh impressa,
previ;t <! mtl~n:;[y:ul1!1Jltr: exposta na casa, dos prnços Ja
hoi-lpr~rlagelll, da pl•ns:io on do.s g1~Jwrns ltli'JH'cido:;, mh puna
dn nullid:llk do p<:nhor.
Art. 77~. Em cad:1 um dos ca.sos do a.rt. 77fj, o <Tr!flor
poderá tOJil:tl' 1:111 r.!;:tl'antia 1111t 011 rn:•is ob}·ctos at . · ao valor
d:t rlivid;t.
,\rt. 77!1. th erndon:s comprdwudidos HO rnJ(~rido a.rti~
go podem (in; er dl(~ctivo o penhor, antes de recorn11·em :'t. antoridadf: j11rlieiari:1, scmpr•: que haja perigo na dr:mora.
Art. 780. Tom:Hlo n penhor, requcrer{t o credor, ::~cto
eonl imw, ;, ]i,,moln[!;:t<::1o, :1fm•sentanr.lo, com a ronta por m<~
Jtor d:1~: d!'."[H'Zil.'l do d!~\'t~tlor·, ;t ta])(']h do~' JH';•r;n.-;, jnnta :'t
rdaç:lo dw; obji'do~; ri'lidw;, ''· pPdindo a ~~itaçüo ddl(~ para,
!'lll vint.e ,. fjll<t.tro hora!;, pagnr, ou allcgnr df~feza.
fnda.

011 alimr~nlo, sobn~
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SECÇÃO Ill
nO PENHOR AGRTCOJ.A

Art.

781. Podem srr objecto de penhor agrieoh:

I. J\:Jaehinas c instrumentos aralorios, ou Je locomoçãoII. C.olhcitas pendentes, ou em via Je formação no anno
do contracto, quer resultem de previ:-~. <~nltnra, fliiP,r cln prod ucção cspontanra do solo.
111. Frnctos armazenados, em RCr, on brm~fici:ulos n
:1 condicionados para a venda.
IV. Lenha cortada ou mn<leir:1 das matfnq prcpar:ub
p:t r a o eúrte .
Y. An imat~R do serviço ordinario 1lc esfabelcr.inwnto
av,rir.ola.
_1\. rt. 782. O penhor agricola só se po!k convei1cionar pelo
prazo dP um anno, 1dteriormcnte prorogavel por seis mczes.
\rt. 78~1. Se o prPdio estiver hypotheeado, n<i.o se poderá, prma de nullitl:lde, sohrn ell1~ r:onRiituir penhor agrkola,
sem annucncia do crnrlor hypothccario, por <'SII' d:tda JH) proprio instrnmcnto dr~ eonstiluicão do penhor.
Art. 784. No penhor do animaes, sob pena !le nnllitlade,
~l instrumento desigual-os-á com a maior precisão, particularizando, o Jogar ontk sr~ achem, ~~ o destino, que ti verem.
Art. 7H1L O devedor não poderá vrmder o gado <~mpt•
nh:tdo, R''.Jrl prr~vio consentimento escripto do credor .
.1\. rL 7 fiG. Qunndo o devedor pretenda. vendr~r o gado
<'lllpt~nhado. ou, por nq:;-ligf•nte, :nnmce pr<~mlir.ar o crcdqr,
podl'r;í. P"''' reqtH'l'<'l' ~H~ d1~positr'm rH nni111a.Ps soh a guarda
dt•. '''rt~dro, ou exigir que st• lhe pague a tlivitla in-continenti.
:\ rt. 7R7 _ Os a11ima.Ps d~t mesma Pspecit•, c.omprat!ns
p:q·:t st~hstit11ir os morlos, fieam subrop;:Hlos no penhor.
l'ar<tgraphn uuieo. Es!:t suhstituiç:io pn~sume-sr), mas n;io
val<•rú eontra lereeim:;;, s1~ n:io f'On'ii:Jr r!P mr•1w:io addirion:tl
:10 rPSJlf'r·.! i vo e<mtracto.
Ar'L. 788. O JH'nhor dt~ anim:ws n:io :ulmill:e pr:tzo maior
de dois annos, mas pmln SI'!' prorogado por cgu:tl Jll'riodo,
avr,rbamlo-s:~ a prorog-ação 110 titulo 1'1'.-;pccfivo.
Paragrapho 1111ieo. Vr•neida a [H'orogar_::1o, ,, Jll'nhor éWr:í
I)XI:lll.ido, !{Uando wio s1,ja l'Peonstituitlo.

,,._,
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SECÇÃO IV
. llA r.AUÇÃO DE TJTUJ.OS JlE r.REilJTO

Art. 789. A canção de titulos de credito inalienaveis
equipara-Re ao penhor e vale contra terceiros, desde que for
transcripta, :1incla que esses títulos não hajam sido entrrgues
ao credor.
Art. 790. Tambem se equipara ao penhor, mas com ag
modificações dos artigos seguintes, a caução de 1ms em garantia de outros títulos.
Art. 791. Esta caução principia a ter effi~ito com n. tradição do titulo ao credor, c provar-se-á por escripto, nos
termos dos arts. 770 c 771 .
Art. 792. Ao cn~dor por esta canção compete o direito
de:
I. Conservar c recuperar a posse tios títulos caucionados,
por todos os meios civeis on crimes, contra qnalqnnr detentor,
inclusive o proprio dono.
11. Fazer intimar ao devedor dos ti tu los caneionados,
que não pagnn ao scn credor, mnquanto durr~r a caução
(art. 7~H).
Til .. Usar tla.s acçõcs, recursos e exccpções convenientes,
para assegurar os seus direitos, bem como os do eredor cau
donantc, como sr~ deste fôra proeurador especial.
IV. Hncehei· a importancia dos títulos caucionados, e
restituil-os ao dr~vedor, quando csfn solver n. obrigação por
clles gar;mtirh.
Art. 793. No caso do artigo antecedente, n. IV, o
crctlor cancionado fkará, como depositario, responsavel ao
credor c:mr.ion:lrio, pr~lo qttn rr~ccbnr aH~m do rJnn r~sfr• lhe
4

dt~via.

Art. 79 L O dcvntlor tlo titulo caucionatlo, tanto que
a iutim:u;iio do art. 7!J2, n. li, on se dê por ::;<·.irmte
da. r:a111;<1o, n;io poder;í receber quitação do seu cre1lor.
Art. 7!)!1. Aqurlle, que, sendo credor num titulo tlc credito, dt•J)()i::; tJ,~ o tnr caucionado, quitar o devedor, ficará,
por c~ssn f:tcto, obrigado a saldar immcdiatamonte a divida,
mn cuja garantia prcston a canção; n o devedor, que, scicmtc
dr ~ PStm.· r:n1ciona do o SCil titulo de debito, acc.t~i f ;1 r fJ n it.ação
do r.)'(~dor r.al!c.ionantr., respomlm·ú solidarianwnf.t~, c.om este,
por pnrrlas ~~ d:mmos ao caucionado.
rnc~<~ba

SEC:ÇÃO V
DA TP.ANSt:l\ll'~.:?;:o 110 l'f:~ii!Or.

Art. 796. O pnn hor agrícola. ~r:r:'t t.ranscripto no re·
gistro de immovcis.
l)aragrapho unico. Emqnanto n<io cancellatla, continúa
a transcripção a valer contra terceiros.
Art. 797. O penhor llc titulos de bolsa averbar-se-á nas
repartições eompctentes, on na !'(•de ela associação emis-sora.
Art. 7!18. O credor, que acceitar em caução titulos ainda
não integrados, poderá, sobrevindo qualquer , das chamadas
ulteriores, executar logo o rloveclor, qne m"lo realize a entrada,
ou cffectual-a sob protl~sto.
Art. 799. Se, nos termos <.lo artigo antecedente, se
clléctn:tr, sob protesto, a r:nt.racl:t, ao dd.lit.o se ad<licionará o
valor desta, resaJyado :10 aPdor o S!)ll dir!•ilo di) I'Xf'cnt:u·
in-rontinenti o 1lcwdor.
Art. 800. O cn•llor, on o devedor, um na aus1mcia do
outro contrahcntc, püd!) fazer transcrevl'r o penhor, apresentando o respeelivo inslrumento na fúrma do art. 1:1:;, Sf' for
partícula r.
Art. 801 . Podet·á o devedor fazer cancdlar a transcripção
do instrnml)nt.o pignoratício, aprescntamlo, com a firma reconhecida, se o docllnli'nto for partknlar, a CJUitaç;1o do
credor.
Paragrapho unico. O mesmo dirr-ito compete ao adquirente do pt~nhor por atlj nd icaçiío, c.om pr<l, sm·e,•ssJo ou rP-mis~;in, ,•xhibindo St'll tilnlo.

sr;;c,.:i.o vr

Art. H02.

H':soh'l:-,;,~

I. Extingllindo-sl) a

H.
IH.
I V.
sl.iln i 11 •
V.
1:n•dor ,.

P1~recendo

o jli)Hhor:

ohriga,~:lo.

a coisa.

H0nmH·iando o en~clor.
ll~'soh'l'll<h··"' a proprir•dad<· d:1 l'''!i''ll:1, l(ll<'. o r.,on-

Cordúndindo-·'1'
do11o da r·ni-;a.

VI. Dando-se a atljudicação judicial, a rcmic:sfío, on a
venda elo penhor, antorizada pelo credor.
Art. 80:1. Prcsnmc-S<) a renuncia do credor, fJUauJo
consentir na venda particular elo penhor sem reserva de
preço, quando restituir a sua posse ao devedor, on quando
annuir á sua substitni~ão por outra garantia.
Art. RQ1.. Üp(~rando-se a confusão tão sómente quanto
á parto Ja divida pignoraticia, snbsistirá inteiro o renhor
quanto ao rosto.

CAPITULO X
DA A N TI C 11 R E S E

Art.. SOri. Pode o tkvodor, on outrem por ello, entregando :w ITI~dor nm immovcl, cednr-lltn o direito de
perceber, em ~nrnpi'llS:lt::io rla divida, os frndos ~~ l'l'lldimentos.
§ '1 . o g ]Wrlllil tido c•st.ipular fJUC os fructos ~~ rendimcn·
tos do immovel. Jta s11a totalidadt•, s<;jam pt·n·l'l.>idos p1•1n <Tn·
dor, sónwnt<• ú collta de juros.
§ 2." O immovl'! hypotlwcado podo sPr dado c·.m antichrcsc ]Wlo di'wdor ao credor hypothocario, assim como o
immovd sL~jnito a :mlichreso pode ser hypothPcado pdo dnveclor ao credor antichrt•tico.
Art. SOG. O crr•dor antichretico pode fruir rlirectamente
o immovel on arrendai-o a teret~iro, salvo pacto em contrario, maJltt·ndu, no nllin111 1:aso, att'• spr pa~o, o din•ifo d1~ J't~
tenc;to do inunnvt·l.
Art. 807. O credor antichrctico respond<~ pelas dderioraçõe.c;, qw), por culpa sna, o immovel soífrcr, (' pdos fr'IJcl.o';,
f[lll', por fma Ju•gligencia, dcixa1· de percdwr.
Art. 808. O cn•rlor antichret.ico pode vindicar os seus
direitos eonlra o ad<Jilirt•nte do immovel, os credorr~s eltirogi·a.pll:trios I' o-; hypolht•c.arios pnst!~riorcs ;'t. transc.ripr:io da.
:wtic.hrt)S(~.

~ ·I . " S1\ por<'•uJ, executar o immovel por IIÜO paganwnt.o da divida, 011 JH'l'mittir q11e outro cn)clor o t~Xf)C.UI.e,
sem oppor o s1~11 din:ito df' rd,.nr,·:io ao I'XI'IJlll'llif', n;lo !1.'I'<i.
prf'l;'l't'ncia sohn~ o prt><:o.
~ 2." T:Jllllwm n:1o a l1~r:'t sohn) a. indt•mni:~;w;lo do seguro, ljllando o pn·dio stüa dt~struido, nt•m, SI' lin· t!Pc:;qwnpriado, solm~ a d:! d1•:-;:qn·opriaç;io.

continua aqui->

CAPITULO XI
DA IIYPOTHECA

DISPOSIÇÕES !; f. R Af.S

Art. JW!l. A lei da hypotheca é a civil, e civil a sua
ainda qne a tlivitla sr;ja conunereial, n comnwrr·.i:utl.r~s as pn ri Ps.
Art. RiO. Pmlnm sr•r objer.fo dt~ hypolh~ca :

jnri~dieç:lo,

T. Os immoveis.
IJ. Os :1r.r.essorios dos

immovr~is

conjunct:unrntn com

rdlt·~.

I IJ. O uominio <iircrJo.
dominio lltil.
V. As e~trada.s de ferro.
VT. As minas e JW!lreiras, indPprmrlontcmentn do solo
oude ~e acham.
Art.. R11. A hypothcca abrange toda~ ns acerssõcs, melhoramentos ou construccões do immovel.
Sub~istcm os onus r:•acs constitnidos e tmnscriptos, anlniol'lncnt.e à hypotlwcn, sobn~ o mesmo immovcl.
Art. Rl2. O dono do immovPl hypothoe:ulo podr~ eonstituir sobrt~ nlln, mr~diantfl novo titnlo, onfra hypothnea, <'IH
1:1 vor do m•~;:mo, on de outro crP.dor .
.\rt. Ht~l. Salvo o caso rio insolvcncia do devedor,' o
e.rr.uor da sq~nnrb hypothr~rn, embom vencida, n:io pOlkrú
c•xr·r·nfat· o immovel anfi'S de vencida a primeira.
l'aragrapho unico. N:1o constitw~ fundamento para a
insolvr·ncia a ftd!a. lk p:1g:mwnto d:1s o)Jrig:H~i'ír•s gar:l!ltida,;
por l1 ypothce:1s posteriores á primeira.
\ri.. RH. .\ hy po1 beca anterior pntlr~ ser rmnirla, Plll

rv. o

'"~ Vt~llet~ndo,

pelo l'n•dor da sr•gunda, sr• o

dr~v·~dnr

n;lo

SI'

olli·recr•r a rumil-a.
§ '1 . " Para a. remissão, nrste caso, consignará o sc~umlo
credor a importa.ncia do debito e das despezas jndiciacs, caso
su t·~tr;ja promovr~ntlo a f'X<'cur;:1o, intimando o cr<'rlor :llllr•rior para kvanlal-a e o devetlor para rcmil-a, se fJIIÍzr•r.
~ 2." O ,;r·~n!Hlo ererlor, !Jtlt~ rr·mir a l1ypo1Jwr.a :llltnriot·, lir·.ar~t ·izi\'O fm'lo snbrof.!:ado JJO::I din~itos dt•.o,ta, f\l'lll prr~
juizo rlw; (jiW lht~ r,ompr:tirem eoufra o drwPdor r.ommtlln.

•

J--<!~,__(!,

........

,v

Art. 8f5. Ao adquirente do immovel hypothecado cabe
ngualmente o direito de remil-o.
§ f . o Se o adquirente quizer forrar-se aos effeitos da.
execução da hypotheca, notificará judicialmente, dentro em
trinta dias, o seu contracto aos credores hypothccarios, propondo, para a rPmiss:lo, no mínimo, o preço por que adquiriu
o immovel.
A notificação executar-se-á no domicilio inscripto (art. 846,
paragraplio unico), on1)or editaes, se alli não estiver o credor.
§ 2. o O credor notificado pode, no prazo assignado para
a opposiçfl.o, rrquerf't' qne o immovel seja licitado.
Art. lH 6. S:lo admittidos a licitar :

I. Os cteclot·es hypoth•~earios.
Il . Os fiadores.
IJI. O mesmo a<lquirente.
§ 1 . o N:lo ;.;cndo requerida a licitaçã.o, o preço da aequisiçfi.o ou aquell<) •pw o adquirente propuzí'r, haver-se-á por
definitivamente fixado para a remissão <lo immovel, qtw, p:tgo
011 depositado o dito pn~ço, liear:i livre de hypothecas.
§ 2." N;lo notifieamlo o adquirente, nos trinta dias •lo
art.. 811), § to, os er(~•lores hypothecarios, 11ca obrigado:
. I. As pPnlns I' dnmnos para com os cre•lores liypother.arws.
li. A:"' custas e dcspezas jndicia<~s.
III. A difl(~n~n.-::t I'Jltn• a avaliaçüo •\a ndjndieaçiio, en;;,)
f'sta sn dfectne.
§ 3. o O immovel fK'l'á p<mhorado e vendido por r.onta Llo
adquirente·, ainda qtw dle (Iueira pagar, ouLlcpositar o preço
da veJH!a, ou da avaliaçüo, c~xccpto se o credor consPntir, es o
preço da vf•nd:J ou d<t avaliaç;i.o bastar para a. ~;nluçilo da l1 ypothcea, on s:~ o ;ulquirentr~ a n~sgatar. ·
A avaliaçno IJ;Io Sl~!":'t nunca <~m Jm~ço inf<~rior ao da vcmla.
~ 4." Dispor;'t tk acç;Tu n~gt·,~ssiva contra o vendedor o
adquin~ni<~, r[lll' soll'rer expropriaçno do immovd mudiatltl~ li•:itaç:1o, 011 Jl'~u!Jora, ') qw: pagar a hypotlwca, o rp11~ por causa
da :ttljudieac:lo, ou lir:il:l<,::ío, dr~smu!Jolsar r'.OIIl o pap;:llll1'111o
da ltypo!IH~ea i1nporl;wcia ext:edrmll• ~'t. d:t. l'.llllljll':t P o ljiiP
:;11 pportar custa~ ~~ di'SfX'Zas j udir.iaes.
S ii." ;\ hj poiJwca kga[ Ó remÍVI'l na fú!'lll:l. por tplP O
são as hypothr~cas I'Spr:ci:H~s, figurando pelas pessoas, a fJIII'
pr ·rtl'nccr, a~\ Wlll[H:tl :nt1 :s st·gundo a lcgislaç:lo (~lll v i~~or.
A ri. R17. ~kdiaut1) simples averbaçfLO, n~•llll~rid:t por
ambas as partes, poderil. prorogar-so a hypot.hPea, ali~ p•:rfitz,w trinta annos, d;t data do coutracto. lh:súr: rptn pn·litça :10
anuos 1 sú pOLll~r:'t su hsisti r o r.ontracto dn h ypotllt~•·.a 1 rucoH~ti-

l:.:·i
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por novo tit.nlo r) no\·a inscripçiío ; P, nesse c:1.sn,
llw :-;1:rú. mantida._a prec<~<kneia, fJUI) r·nt;1o lhü eompntir.
_\ri. IHR. E lieito aos in\.l:ri~s·;a.dos fawr r.onsl.ar das esr·.rij•lmas o valor r•t\t!'l' si ajnst;11lo dos immovr:is hypotlteeados, o rpwl sr:r;'t .a uas1: par:1 as :I!TI'lltata(.:i),•,;, adjndicaçií,.s r:
l'l'llliSSÕI!S, disp<'HS:l.da a avalia<;;Io.
_\s n•miss,-H:s niio s:•rão 1wrmi11idas antes dn rmlizaua a
pritnPira pr:11_;:1 lll'lll dl'pois da assi!.!;naf:tra. do anto dn arre-

ma I:IÇ<i.o.

Art. tH \L U credor d:t h ypoth1:ca kgal, ou quem o represente, pndr·rú, mostrando a insulficiencin. dos immoveis os~
pecialir.aclos, exigir qw: seja n•f(m::'l!a com antros, poc;t.criorl1li'!lil' adrptirido~ pr:ln I'l'spons:tw:l .
.'\ri.. H:W. .\ !typothec;1 J,:gal pork sr•r substituída.
por cauçiío de• titnlos da divida publica f,:dnral ou I)Stadual,
r<:ePIJido.c.: [)l'lo v;dnr di• s11a eota~iin miuima no anno r,or.\ri. ~:~I. i\fw; i';t,:os :b• insolYI'JH:Í:t IHL fid!Pnc.i:t do d1:··
,-,·dor hypulil:•r:1rio. o tlirf•ilo dr~ /'i'IJtiss;l.n d,•volvt:-SI' á massa,
cont r:~ a q ua! n:lo pi1d1 :r;'t o t'.l"l~dor impedir o p::;.;-ament.o do
]H't•cn por ljlli' fi•i :!\'aliado o immovd. (i n·stant<~ da
diYida liypotl!:'l':•ri:~ i'tilr:;r:'! i'Jll I'OJWIJI'so r·nn: ;i:-c c.ltir·og-ra·phl'i:~ ..;;.
_\ rL 822. Podr• o cn:dor hypoi.lwcario, no raso dt: insol~
Yi'Jtri;~, 011 liillr·JI('ia do d1:V1'dor, para p<'f.>;anti·nln dt• sua divida,
l"i'f!lli'('(:r :r a.djllllirac:lo do innnov1·1.
,\ri.. 82:1. S:io nul!as, l'lll hcnl'lkio ri:!. nws~a, :l'l hypofht•C:r'; cdehrad;:s, l'lll g,lr:mtia d1• rkbitos :mfl'rinn~s, nos
qua.n•til.a di:1s pr·'i'l'di•Jlii'S ,·, dt•r.l:lr:w:io !,•g:rl di• in·;o]\'I'Jif'ia,
1111 qr11:br;l,
\ rL t\21.. Contpt•i<' ;to ~~Xt'fllll'!lfr• o din·ito 1!r: JH'O'll'gllir na
I'Xt:r.u<::lo da Si'JÜI'JH:a r·ontm os adr[IJÍ!'I'llli•:; dos lwns do rnndt)11111:111 o : mas. p:l(';r s1 ·r op pnsl o :t I 1'JTI •i r os, eonfornw \':llr•r, 1'. s<'m
Íllljlil!'l;l['

pn•r'I'I'III'Í;I,

di'jH'JJdt•

di•

i!lSITÍ[ll::lo

I'

l''lfli'CÍali-.

z:wiio.

\ri . .S2!i. S:lo '-:llSt:l:ptivr·is do
llS 11:1 \'ÍII~;,

contr:~c.lo

,j,.

ltypolh1~r::~.

pw:lo ljiJI; ainda I'Jll COIIS!I"lli:t;;ill .

.\s ltypollweas r],~ navios reg(•r-::P-:lo pr:lo dispm:l.o ncsl.l)
Codigo 1: nos n·guhnwutos esp1~eia;•,.;, <[IW sohr,~ o ;1ssmupto s,:
w.;:p,•din•m .
.\rt. N:~G. •, m;1:ctH_':!o do immon·l ltypotlwcado far-se-á
por :ICt';io i'XPt:ltli\·n. Nfío :.:t•rú valida :1 venda judicial de
imllWVI'Ís gr:tvadqs JLlf" hypothf•cas, ,;i'Vi<lanwnlt~ inscript.:ls,
s<;Jil <JIIt~ knham :iido notilicadm jndiei:dnwnk os I'I'S[WCtivos
crr:dores hypothec:~rio.-: !JIIi' Jt:ío f(JI'•:m di; qu:tlqm•r modo
part1:s na PX<'CtHylo.
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SECÇÃO 11
ll,\ IIYI'OTIIECA LEGAL

A rf.

;;:n. .\

l<~i

confere l1ypotheca

I. A mtti!HT casada, sobre o::; immovcis do marido par;t
garantia dodote e dos outros bens particulan~s <!Pila, snjnitos ú
a.dministracão marital.
11. Aos descell(kntes, sohrn os innnoveis do ascnndl~uv·,
que lhes administra os btms.
lll. Aos filhos, sobre os immoveis do pae, ou da mãe,
que passar a outras nupcias, antes dn ftzcr inwmtario do
t:as:d antm:ior (art. 1H3, n. XIII).
IV. As pe~.SO!l.S natur;tes ou jurídicas qtw ml.o t<·nham a
:11huinisf.r;tçüo de seus bens, so}m~ os imntnvPis dl' Sl'liS tutm·~·~;,
cur:-t~lores ou admirfioslradores.
V. A Fazenda l'uhlica Federal, Est4dnal ou Municipal,
sobre os immoveis dos thcsoirciros, collcctores, administradores, <~xactores, pn·postos, I'Cll1leiros 1•. contract!!dorlcS dn
rnndas u fiaclor0-s.
VI. Ao ollt~ndido, ou aos seus h<mleiros, sohre os innnoveis do delinqucutt:, para satisfaç<i.o do damno 1:ans:tdn pdn
dPJieto e p§tgamento das custas (art. 842, n. I).
VII. A Faz1~nda. Publica Federal, Esta.dual ou lH11il ici pai,
sobre os innnovei:.; do ddinquuutr\ para o f'.tuuprinH~!ll.!l d:1·:
penas pt~cnniarias n o pagamento das custas (ai·t. 84·:>., 11. IJ).
VIII. Ao co-lvrdeiro para garanti:'. do s<~u quinhfio ou tom:t
da p:trtilha, sobr:• o immovcl adjudicado ao herdeiro rcponuntc.
Art. 828. As ltypotlwcas i<:r;ars, dr~ qualqu<~r n:l.turez;l,
n:i.o v:tkr:1o ~~lll 1:a~o alg11!ll omfr:t ii'ITI'Írn.~, n:~" l'~hndo
in.scriptas u cspecializ·td:is.
:\rt. S2~l. Quando os l1::us do criwinoso H:io basL:rem
para :!. soluç:io Í:tf.;•g;ra[ (hS OUI'Íg:t(,~ik.; I'.JlllllWr<td:t:; 110 <T ..

tigo 827, w:. VI ~~ VIl, :t sati::;lit•;:lo rio nrJ>ndi lo 1.· s·~u:; ll:•r-dt~iros prderirú :'ts p<•n:•s [K'Cnlliaria:o; 1: custas jndici:w~;.
Art. 8:10. Y:dr· a inscripç<lo tb hypothcca, ~~mquanto a
ohrigação perdurar ; Jlla~; a e.'lpecialização, em cor:tplet;mdo
trinta :tllllo::. di'V(: S(~!' renovada.
~·EcçAo

m
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. Art. Ü3'1. To_das as hypothccas ser:lo inscriptas no rngtstro do Jogar llo umnovel, ou no de cada um dclles, se o
titulo se referir a diversos.
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.\ri. ttl:l. Para a inseripção <las hypotlwcas h~t.V<~rà crn
c:tda ca.rtorio do registro d1~ immoveis os livros neccssarios.
Art. fl:l:L As inscripçõ1~s ~~ av1\rbaçües, nos livros de
hypothecas, st.·~uiriio a ordem, ·~m que forem. rcqucrüla.s, veriJicamlo-se dia pda da stta numera<;:io sncccsstva no protocollo.
l'aragrapho nnico. O numero de ordem 1letennina a
prinridath~, e esta a preláencia entre as hypothecas.
Art. 83-í. Quando o oflicial tiver duvida sobre a legalidade tia inscripçfio requerida, tleclaral-a-:í. por cscripto ao requerente, depois de mencionar, em fórma do prenotaçfio, o
pt·dido no resp<~ctivo livro.
\rt. 8:35. Se a duvida, dentro em trinta dias, iorjul~;ath improct\dt·nt!~, a inscripçfw f:tr-se-á com o mesmo numero
q LI<~ l1~ria na. data da prenotaçüo. No caso contrario, despn~
zad:t ~~sta, rc\ceburá a inscripçiio o nut!ll\l'O corruspolllknte :'t
da h, 1\tn quu ~~~ lornar a requerer.
Art. 8:HL Nflo se inscrnvcriio no mesmo dia duas hypulht~r:ts, on ltllla l1yputheca e outro direito real, sobro o IIWSlltO
ittttttov•~l, ~~m l':tsor dn 1wssoas diversas, salvo determinando·
f'<' pn·cisallt"Iil'' a hora, 1'111 rpw S<~ lavrou cada. uma tbs ~~:>
nipttlras.
:\rt. ~:r;. (.h1ando, anli's dt~ inscript:t a prinwira, t\t~
apresentar ao ollicial do registro, para iuscrever, segunda hypollwc:t, sohn•slar~t dk na inscrip~~iio tlcsta, depois de a pretiOf.ar, ató trinta dias, agttanlamlo qtw o inkrt•ssado inscn~va
primeiro a pr•·ceLlentt~.
Art. g;Jg. Compt'tL\ aos intt·russ:ttlos, I)Xhibimlo o traslado
da escriptura, IWJtWr<~r a inscripçiio tla hypotheca; incumhindo cspecialmcntt~ promovrT a tl:t l<'gal ás p<~ssoas detcrmiu:vlas nos arti;;os sc~gnintt~s.
"\rt. 8:~!.1. Incumbt~ ao marido, ou ao pa•~, rt\qnen:r a
itn·.ripr:flu t) !;spc:cializa(:iio tl:t hypothcca kgal da. mulher casada.
8 1.'' O ollicial ptiblico que: lavrar a Pscriptura dt) dot.<~,
<Jll l:tw:ar t\Itt nota a rclat:.:l.o dos lwns particulares da m•.tiht)r,
cnt,mtnnic:d-o-:í e.t:-o/licio ao ollicial do registro de imrnovds.
~ 2.° Cons!t!IT:I!It-St~ inkress:ulos t'lll n:qnerera inscripç:1o
desta !t y pothc<::1, JJU t~:1so de nüo o fazer o marido ou o pat~, o dodor, ;1, pr\lpria mulher 1; qn;tl(pter dos seus panmtes suce<~ssivcis.
Art. }),lO, lurtunb1: requerer a inscripç:1o ~~ especializ:u.:fio
d:t. hypotlwca lq!,'al dos incapazes :
I ..Ao pat\, mãe, tutor, on cnr.ttlor, antt;s tk assumir a.
administraçüo dos rP~JH:cti vos IH~ns, •;, um f;tlta d:u1udl<'s, ao
J\linist1~rio l'nblico.
Il. Ao inv1~ntariante, ou ao testamenteiro, antes de cn!regar o legado, ou a herança.
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Art. H.iJ. O ('ScrivJo do inventario, em se) assignando
tet·mn dP tutela, runwtterá, ele ollicio, c com a possível bn~vi
tl:ult>, uma copi;~. dc>llc~ ao olficial do registro de immovc~is.
Paragrapho unico. Na inscripçüo desta hypotheca se ccmsickrará inten~ssado qualquer p;trente successivel do incapaz.
Art. 842. A. inscripçüo da hypotheca legal c.Jo ofl'cndhlo
compete, além deste :
I. Se elle for incapaz, ao ·seu tutor, ou curador, para satisfação do estatuído no art. 827, n. VI.
li. Ao Ministerio Publico, para o disposto no art. 1-{27,.

n. Vlf.
Art. 843. Os intercssaLlos na inscripção da.s rcfcriclits hypothecas podem pessoalmente promovei-a, ou solicitar a sua
promoc~;'i.o ollicial ao l\Iinisterio Publico.
Art. 81,4.. A inscripç;'i.o da hypotlwca dos bens do0
responsaveis para com a Fazenda l)ublica será requerida por
clles mesmos, e, c~m sna falta, pelos procuradores c: rt'tH·c~s~~n
tantns fiscaes.
Art. 84tj. As pessoas a quem incumbit· a inscripr;üo e
a c~specializaç1o Jas hypot.lwcas legaes ficarüo s1•jeitas a pc~rdas
e damnos pela omissão.
Art. 846. A inscripç;'i.o da hypotheca, l1~gal, ou conveucion;~l, declarará:
I. O nonw, o domicilio u a profissüo do credor ~~ do
tkveclor.
11. A data, a natureza, do titulo, o valor tio credito ~~ o
da coisa ou sua estimação, fixatla por accôrrlo t;.utw as par1.1·s,
o prazo e os j lll'OS estipulados.
IH. A situaç:lo, <t d~nominaçüo ~~ os caracteri::;l.iws da
coisa hypothecada.
Paragra.pho unico. O cretlor, além do seu domicilio n·al,
po1kní. designa r outro, onde possa tambum ser citado.
Art. 84 7. Os cn ~dores ch irographarios ~~ os por h y potheca náo inscript:t em prim1~iro Jogar c sem concorrcncia, sú
por via de acção orclinaria de nullidadc ou rescisão poder:"io
invalidar os em~itos da primeira hypothcca, a cpte compdc a
prioridade pelo respectivo registro.
Art. 848. As hypothecas súmcntc valem contra tl~l'CI!ÍI''JS
lleslle a data da inscripção.
Emquanto não inscriptas, as hypothecas só subsistem
entre os contrahentes.

SI\CI.;Ão 1\'
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:\ rt. 8.].!). .\ hypot.lwca

r~xtingun-sr~:

I. P!'lo desapparr•cimcnto da obrigação principal.
11. l'cla. tkstn1i~<1o da coisa 011 n•solnr;1o do dominio.
I li. Pela nmnn~ia do cn~dor.
·
l V . Pu h remissão.
V. Pela sentença passada r~m jnl~pdo.
VI. Pda prescripr;;lo.
VIl. Pela :l!T•~m;ttal;iio, ou adj ud ic:H;;i o.
\r!. :)!;0 . .\ r·xl.incçãn da hypoth•~c:t SÓ COtllC\/a a. (lor cffl•ifo
cnnt.ra. ll'l"CI~irn:; dt:pois de: avm·bada no rr·spcctiVtJ n:gistro.
'ut. ~!iJ . "\ i nscri p('.:io cancellar-sc-á, r:m cada um
dos casos dr~ t•xtinc<,::i.o de ltypotlwca, á vista da respectiva
prova ou, independente desta, a requerimento de ambas as
partes, se fon'lll capazes, ~~ con hecirlas rlo oflicial do registro.

\ri.. :-li;:~. \:~ hypothec;1s sobn~ a~ w;t.rada~;
srTi'ío in:Tripi:t,.; 110 lllt~nicipin da esl.a<::io iuit:ial da.

dt~ krro
n~spcdiva

linh:t..
:\ rt. w;:~. Os crl'dun~s hypothecarios n;in podem <~mbara
explor:>r.io da linha, lV'lll eontrariar ;1s morlific~H~ües,
l[llt~ a ;ulmini ~í.rar:ão rl1~Ebcrar, no leito da estrada, em suas
dt~PCllllmwias, 011 no seu maJ... rial.
· Art. ~!H . A hypotheca será circumscripta á linha ou
liiib:1s I'Spr~r.illc:Hlas na escriptnra e ao n~srwc.tivo matr~rial d1~
I'Xploraçiio, no 1_~st:1dn em qw~ ao tempo da execução t>stiveIUH. Nü~· o!J:·;!:mte, os cr·r!clorcs hypotlwcarios poderão oppor-sr:
~t ve!~lb rh :·:-::rada, á <Ir~ suas linh1s, de seus ramacs, ou de
part1~ r:on:;;+r:t.\':•1 1lo m:J1r~rial dr: ~~xploração ; hem como ú
lüsiltl com outra Clll[H'r•za, s•:mp['() qtw a garanti:t \lO tll'bito
l111':> parl'cer com isso enfraqtweida.
Art. Rr-ilJ . .Nas exccuçü!:c; de'''ns hypothec.as n:1o se passarú carta ao 1naior lkitanlc', nnrn ao crcLlor a<ljtlllicai:ario,
antes 1k se intimar o represcutantr~ da Fazenda Nacional, ou do
Est:1do, a qu<~ tocar ;•. prefcnmcia, para, dentro em quinze dias,
utilizai-a, su quimr, par;ando o preço 1la arrcmataç:1o, ou da
adjudicação fixada.
çar
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SECÇAO VI
IH) llEGISTI\0

llE HUIOVEIS

Art. S5ü. O registro de immoveis comprchtmtk:
J. A transe ri pç<io dos títulos. de transmissão da propri·
edade.
H. A transcripção dos titulos enumerados no art. 532.
III. A transcripç:io dos títulos constitutivos de onus rcaes
sobre coisas alheias.
IV. A inscripção das hypothecas.
Art. 857. Se o titulo de transmiss;lo for gratuito, potlc·
r~t ser promovida a transcripção:
I. Pelo proprio adquirente.
H. Por quem de direito o represente.
111. Pelo proprio transferente, com prova tia acc,~ilaç:lo
do hencliciado.
Art. 858. ~\. transcripção do titulo de tmnsmiss<Io do do·
minio directo aproveita ao titular do dominio util, e vice-versa.
Art. 8159. Presume-se pertencer o direito real á pessoa,
em cujo nome se inscreveu, ou transcreveu.
Art. 860. Se o teor do registro de immoveis n:lo expri ~
mir a verdaclc, poderá o prejudicado reclamar que se rcctifique.
Paragrapho unico. Emquanto se não transcrever o titulo
de tl·ansmissüo, o alienante continúa a ser havido como dono
do immovcl, ~~ responde pelos seus encargos.
Art. Rüf . Serão ((~i tas as inscripções, ou tr·a.nscripçi)t•s
no rt•gistro correspondente ao Iogar, onde estiver o ímmo\'t:l.
Art. 862. Salvo convenção em r.ontrario, incumbem ao
adquirente as desprza:' da transcripção dos ti tu los de transmís. são da propriedade e ao tlevedor as da inscripção, ou transcripçüo tlos onus rcaes.
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Do direito das obrigações
•_t•r.rULO T
lla!!! inodalidt-.,des dar;;t obrig·açoõel!f

C;\PITULO I
DAS OBRIGAÇÕES

SECÇÃO I
IJA; Olli\ICAÇÕES liE llAI: COISA CERTA

Art. 86:J. O credor de coisa em-ta n;io porlc ser obrigado
a rPceber outra, ainda que mais valiosa.
Art. 8(i;'{.. A ohrigaçf'to de dar coisa. certa abrange-lho
os accessorios, posto não mencionados, salvo se o contraril)
rPslllta.r tlo titulo, ou das cireumstancias 1lo caso.
Art. 865. Se, no caso do artigo antecedente, a coisa. se
perder, sem culpa do devedor, antes da tradição, ou pendente
a condição suspensiva, fica resolvida a obrigação para ambas
as partes.
Se a perda resultar de culpa do devedor, responderá este
pelo equivalente, mais as perdas e damnos.
Art. 866. Deteriorada a coisa, não sendo o devedor
culpatlo, poderá. o credor resolver a obrigação, ou acccitar a
coisa, abatido ao seu preço o valor, que perdeu.
Art. 867. Sendo culpado o devedor, poderá o credor
exigir o equivalente, ou acceitar a coisa no estado em que se
acha, com direito a reclamar, em um ou em outro caso,
indemnização tlas perdas e damnos.
Art. 868. Até à tradição, pertence ao devedor a coisa,
com os seus melhoramentos e a.ccr1!scidos, pelos quaes poderá
exigir augmento no preço. Se o eredor não annuir, poderá
o devedor resolver a obrigação.
Paragrapho unico. Tambem os fructos percebidos são do
devedor, cabendo ao credor os pendentes.
.
Art. 869. Se a obrigação for de restituir coisa certa, e
esta, sem culpa do devedor, se perder antes da tradição,
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soffrerá o credor a perda, e a obrigação se resolverá., salvos,
porém, a ellc os seus direitos até o dia da perda.
Art. 870. Se a coisa se perder por culpa do dnvndor,
vigorará o disposto no art. 865, 2a Parte.
Art. 871. Se a coisa restituivel se deteriorar sem culpa
do devedor, recebei-a-á, tal qual se ache, o credor, sem direito
a indemnização ; se por culpa do devedor, observar-se-á o
disposto no art. 867.
Art. 872. Se, no caso do art. 869, a coisa tiver melhoramento ou augmento, sem despeza, ou trabalho do dnvedor,
lucrará o credor o melhoramento, ou augmento, sem pagar
indemnização .
Art. 873. Se para o melhoramento, ou augmento,
empregou o devedor trabalho, ou dispendio, vigorará o cstatuido nos arts. 516 a 519.
Paragrapho unico. Quanto aos fructos percebidos, observar-se-á o disposto nos arts. 510 a 513.
SECÇÃO H
DAS OBRIGAÇÕES DE DAR COISA INCER'fA

Art. 87 4. A coisa incerta será indicada, ao, nwnos, pdo
gcnero e quantidade.
Art. 875. Nas coisas determinadas pelo gmwro e pela
quantidade, a escolha pertence ao devedor, se o contrario nã.o
resultar do titulo da obrigação. Mas não poderá dar a coisa
peior, nem será obrigado a prestar a melhor.
Art. 876. Feita a escolha, vigorará o disposto na secção
anterior.
Art. 877. Antes da escolha, não poderá o devedor allegar
perda ou deterioração da coisa, ainda que por força maior, ou
caso fortuito.
CAPITULO 11
DAS OJJRTGAÇÕES DE FAZER

Art. 878. Na obrigação de fazer, o credor não é obrigado
a acceitar de terceiro a prestação, quando for convencionado
que o devedor a faça pessoalmente.
Art. 879. Se a prestação do facto se impossibilitar sem
culpa do devedor, resolver-se-á a obrigação ; se por culpa. do
devedor, responderá este pelas perdas c damnos.
Art. 880. Incorre tambem na obrigação de indemnizar
perdas e damnos o devedor, que recusar a prestação a elle
só imposta, ou só por elle exequivel.

continua aqui->
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Art. 8lH. Se o facto puder ser executado por terceiro,
será livre ao credor mandal-o executar á custa do devedor,
havendo recusa on mora deste, ou pedir indemnização por
perdas c damnos.

CAPITULO lll
DAS OBRIGAÇÕES DE NÃO FAZER

Art. 882. Extingue-se a obrigação de não fazer, desde
que, sem culpa elo devedor, se lhe torne impossivel abster-se
do facto, que se obrigou a não praticar.
Art. 883. Praticado pelo devedor o acto, a ct~a abstenção
se obrigára, pode o credor exigir-lhe que o desfaça, sob pena
de se desfazet· á sua custa, rcsarcindo o culpado perdas e
damnos.

CAPITULO IV
DA~ OBRIGAÇÕES ALTERNATIVAS

Art. 884. Nas obrigações alternativas, a escolha cabe ao
devedor, se outra 1coisa não se estipulou.
§ 1. o Não pode, porém, o devedor obrigar o credor a
receber parte em uma prestação e parte em outra.
§ 2. o Quando a obrigação for de prestações annuacs,
subentender-se-á, para o devedor, o direito de exercer cada
anno a opção.
Art. 885. Se uma das clua.s prestações não puder ser
objecto de obrigação, ou se tornar incxequivcl, subsistir:\. o
,)ehito quanto á outra.
Art. 886. Se, por culpa do devedor n:i.o se puder cumprir
w~nhnma das prestações, n<io competindo ao credor a escolha,
ficará o devedor obrigado a pagar o valor da que por ultimo se
impossibilitou, mais as perdas c tlamnos que o caso (lcterminar.
Art. 887. (Juaudo a escolha couber ao credor c uma das
prestações se tornar impossível por culpa. do devetlor, o
eredor ter:i direito de exigir ou a prestação subsistente ou o
valor da outra, com perdas e damnos.
Se, por culpa do devedor, ambas se tornarem incxequivci.s, poderá o credor reclamar o valor de qualquer das duas,
ai ém da indemnização pelas perdas t; damnos.
ArL 888. Se tollas as prestações se tornarem impossiv eis, sem culpa do devedor, extinguir-se-á :.t obrigação.
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CAPITULO V
DAS ORRIGAÇÕES DIVJSIVF:JS

F,

JNDIVISlVEIS

Art. 889. Ainda que a obrigação tenha por objccto
prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a rcenber
por partl's, s1~ assim não ajustou.
Art. 890. Ilavmulo varios ucvedorcs ou varios eredcll'ns
em obrigaç:1o uivisívcl, esta presume-se dívidiua ~~m tantas obrigaçõeR, l'guacR c uistinctas, quantos os credores, ou UCVI~t!Ot'i~S.
Art. 891. Se, havendo varios devedores, a prcst:u;:io
não for divisível, cada um será obrigado pela divida toda.
Paragrapho unico. O devedor, que paga a uivida, subroga-se no direito do credor em relação aos outros co-obrigados.
Art. 892. Se a pluralidade for dos credores, poderá cada
um destes exigir a divida inteira. Mas o devedor on dcvndorcs Re desobrigar:io pagando:
I. A todos conjunctamentc.
li. A lltn, dando estf~ cauc:-:to de ratific:-~ç:lo dos outJ'(lS
credores.
Art. R93. Se um só dos credores rccnbcr a p1·nst:u::io
pm· intdro, a cnda. um dos outros assistir:'L o dir·1~ito d1~ nxigir-llw em dinheiro a parte, que lhe caiba no total.
Art. 894. Se um dos crcllores remittir a divida, a obrigação não ficará extincta para com os outros ; mas estes só a
poderão exigir, descontada a quota do credor rcmittente.
Paragrapho unico. O mesmo se observará no caso de
transacção, novação, compensação ou confusão.
Art. 895. Perde a qualidade de indivisível a. obrigat;,;io
que se rcsol ver em perdas c damnos.
§ 1.0 Se, para esse effeito, houver culpa de todm; os d•~·
vcdorcs, rcsponderüo todos por partes eguacs.
§ 2. 0 Se for de um só a culpa, ficanlo exorwrado" ,,-,;
outros, reSJHHHII~rHio só ~~sse pelas p•)rdas e darnnos.

CAPITULO VI
liAS 1111111GAÇÍÍES HOLIOAHIAS

SECI,:\IJ J

Art. Rflli. A solidari,•dad1· u:lo
lei ou tla vontad•· das parll'~.
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Paragrapho unico. Ha solidariedade, quando na mesma
obrigação concorrem diversos credores, ou diversos devedores,
cada um com dirci1o, ou obrigado á divida toda.
SECGAO li
0 ..\ SOI.IDARIF.DADE Ar.TIYA

Art. 897. A obrigação solidaria pode ser pura e simples
para nm dos co-credores on c.o-devedores, e condicional, ou a
prazo, para o outro.
Art. 898. Cada um dos credores solidarios tem direito
a exigir do devedor o cumprimento da prestação, por inteiro.
Art. 899. Emquanto algum dos credores solidarios não
demandar o rlnvedor eommum, a qualquer daqncllcs poderá
este pagar.
Art. 900. O pagamento feito a um tios credorcR solidarios extingue inteiramente a divida.
Par·agrapho unico. O mesmo effeito resulta da novação,
da. compensação c da remissão.
Art. 901 . Se fallecer um dos creu ores solidarios, deixando herdeiros, cada um tlcstcs só terá direito a exigir e
receber a quota do credito que corresponder ao seu quinhão
hercditario, salvo se a obrigação for indivisível.
Art. 902. Convertendo-se a prestação em perdas e
damnos, subsiste a solidariedade, c em proveito de todos os
credores correm os juros da. mora.
Art. 903. O credor que tiver remittido a divida ou recebido o pagamento, responderá aos outros pela parte, que
lhns caiba.
SECÇÃO III
llA SOLillARIEDADE PASSIVA

Art. 904. O credor tem direito a exigir e receber de
um ou alguns dos devedores, parcial, ou totalmente, a divida

commum.
No primeiro caso, toJos os demais devedores continuam
obrigados solidariamente pelo resto.
Art. 90:.L Se morrer um dos devedores solidarios deixando herdeiros, cada um destes não será obrigado a 'pagar
senilo a quota que corresponder ao sen quinhêio heredita.rio,
salvo se a obrigação for indivisível; mas todos reunidos serão
eonsiderauos como um dt~Vellor solidario em relação aos
dmnais dtWellores.

Art. 906. O pagamento parcial feito por um dos devedores e a remiss:io por elle obtida não aproveitam aos
outros devedores, Sl)não até á concorrencia da quantia paga,
ou relevada .
Art. 907. Qualquet· clausula, condição, ou obrigaç:1o
addicional, estipula1la entre um dos devedores solidarios e o
credor, não poderá aggravar a posiçiio dos outros, sem consentimento destes.
Art. 908. Impossibilitanuo-se a prestação por culpa de
um dos devedores solidarios, subsiste para todos o encargo
de pagar o equivalm1te; mas pdns perdas e rlamnos só responde o culpado.
Art. 909. Todos os devedores respondem pelos juros da
mora, ainda qtw a acçno tenha sido proposta sómente contraum;
mas o culpado n$ponde aos outros pela obrigação accrescida.
Art. 91 O. A acçã.o proposta contra um dos devedores
solidarios pelo credor não o inhibe de accionar os outros.
Art. 911 . O devedor demandado pode oppor ao credor
as excepções que lhe forem pessoaes e as communs a todos;
não lhe aproveitando, porém, as pessoaes a outro co-devedor.
Art. 912. O credor pode renunciar a solidariedade en1
favor de um, alguns, ou todos os devedores.
Paragrapho unico. Se o credor exonerar da solidariedade
um ou mais devedores, aos outros só lhe ficará o direito de
accionar, abatendo no debito a parte correspondente aos devedores, cuja obrigação remittiu (art. 914 ).
Art. 913. O devedor que satisfez a divida por inteire,
tem direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua quota,
dividindo-se egualmente por todos a do insolvente, se o
houver. Presumem-se eguacs, no debito, ·as partes de todos os
co-devedores.
Art. 914. No caso de rateio, entre os co-devedores,
pela parte que na. obrigação incumbia ao insolvente (art. 91il),
contribuirão tambem os exonerados da. solida.ricdado pnlo
credor (art. 9'12).
Art. 915. Se a divida solidaria intcress:~r exclusivamente a um tios devedores, rcspÓnderá estP por toda ella
para com aqtu~ll~~ que pagar.
CA PITIJLO VI f
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PENAI,

Art. 91íL A dansnl:t penal pode snr estipulada conjunctamcntu com a obrigação ou em acto posterior.

Art. 917. A_ clawmla penal pode referir-se :i inexecução
completa da obrigaç<io, :.i de alguma cla.usnla. especial ou
simplesmente á mora.
Art. 918. Quando se estipular a clausula penal para o
caso de total inadimplemento da obrigaç:1.o, esta converter-se-á
em alternativa a beneficio do credor.
Art. 9Hl. Quando se estipular a clausula penal para o
caso <1<~ mora, ou em segurança eRpecial de outra clausula
tlC'terminada, t<W:'L o credor o arbítrio de exigir a &'l.tisfaçã.o da
pena commin:Hla, jnntanwnt.e com o llPsPmpPnho da obrigaç:1o
principal .
Art. 920. O valor da comminação imposta na clausula
pen:tl 1\:io pode r~xecder o da obrigaç<1o principal.
Art. 921. Jneorrt~ dn pleno direito o devedor na clausula penal, desde qun se vença o prazo da obrigação, ou, Re
o n:1o ha, desde qne se constitua em mora.
Art. 922. A nullidade da obrigação import:t a da clausula pená!.
Art. 923. Hcsolvida a obrigaç:io, n:1o tendo cnlpa o
dPVt~dor, resolvc•-se a clausula penal.
Art. ~124-. Quando s<~ cumprir em pn r te a obrignção,
poder(L o juiz rnduzir proporcionahnentu a pt~na <•stipnlad:t
para o caso de mora, 011 de iuadimplmnento.
Art. 9:W. Snmlo indivisível a obrigaç:io, todos os devetlon ~s 1~ Sl'ILS herdeiros, caindo em f.1.lta um delles, incol'l'eri'io
na pena ; mas esta só se poderá demandar integralmente do
culpado. Cada um dos outros só responde pela sua quota.
Paragrapho nnico. Aos não culpados fica reservada a
acç:1.o rPgressi va contra o cpte d1!1L causa :i applicação da
pt~ll:t.

Art.. 92G. !.)nandn a nbriga\<10 for divisiv<~l, só incdrrc
p•~na o d1W1~dor, on o ht)rdl'il'll do devedor qm• a infi·ingir,
~~ proporr,ionahm~nt.P á sna parti) n:t obrigação.
:\ rt.. H27. Pnrn Pxi~ir· a p1ma r.onvt'JH'.ional, n;1o 1\ nncns.
sario f(lll) o et·t~llor alll)g'lH~ pn;jnizo.
O d<)\"l~dor n:io podP Px.imir-SI) dn Clnnpril-a, a prctnxto

na

([I~ Sl~l'
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,,,,

Trru.r.....o II

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES fHO:RAES

Art. !l2R. .\ obl'igaç;i.o, n;io scnt lo personalíssima, opt~ra,
assim erttr1>. as partc~s, eomo entre os sPuR lwnlciros.
Ar·t. !J2!l. Arpwlle qnn ti ver· promcttido f:tcto de terceiro rcspondm·:'t por· pm·das 1>, tlamnos, qnando ustn o n:lo
executar.
CAPITULO li
TJ O f' A

r.

A

~~

SJ\CÇ.~t)

P. N T O

r

Art. t\30. Qualquer inti'.I't)ssado na nxtincç;i.o <la di vida
pode pagai-a, usando, se o credor RP oppwmr·, dos m1~ioR eonducnntes á exoneração do tlevndor.
Paragrapho unico. Egnal dir·eito cabe ao tcrccir·o não
interessado, se o fizer em nome c por conta Jo devedor.
Art. !)3'1. O terceiro n;lo interessado, que paga a di viela
em st~n proprio nome, tem direito a remuuolsar-s1~ do rpw
pagar ; mas não se subroga nos direitos do credor.
Paragrapho unico. Se pagar antes d1) veneida a di vida,
só tcr·:'t direito ao reembolso 110 vencimento.
Art. !J:l2. Opponclo·se o devedor, eom justo motivo, ao
pagamento tle sua divida por outrem, se elle, não obstante,
se dfectuar, não st•r;'t o dr•vedor obrigado a recmhol:sa 1-o, sen:io atú :'t importaucia em rpte lhe elle aproveite.
Art. !133. Só valer<'t o pagamento, qnu importar em trans·
mi~são da proprir)d<Hie, quando (i~ito por Cf1H'IIl possa. alit~n:u·
o ol~jP~to, <'IH que el11~ eonsistin.
Para~rapho nnico. Se, porém, s1~ der em pa~amcnto
coi~a fungi ,·..J, H<lo sP podPr:'t mais n~clamar do en~dor, que,
de boa ((\ a l'l't:I'!JI)ll, e <:tl11~111niu. ainda 'I'"~ o solv1~11t•~ nii.o
ti\'1~ss1' o din~ilo tk- alheai-a.

SECÇAO li
DAQUELLF.S A QUEM SE DEVE PAGA.n

Art. 934. O pagamento deve ser feito ao credor ou a
quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de
por elle ratificado, ou tanto quanto reverter ém seu proveito.
Art. 933. O pagamento feito de boa fé ao credor putativo
é valido, ainda provando-se depois que não era credor.
Art. 936. Não vale, porém, o pagamento scientemente
.Jeito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar
que em beneficio dellc effectivamcnte reverteu.
Art. 937. Considera-se autorizado a receber o pagamento
o portador da quitação, excepto se as circumstancicts contrariarem a presumpçiio dahi resultante.
Art. 938. Se o devedor pagar ao creLior, apezar de intimauo da penhora fi_~ita sobn~ o credito, ou da impugnação a
clle opposta por terceiros, o pagamento não valera contra
estes, que poderão constranger o devcLlor a pagar uc novo,
.ticandu-llw, Pntretantu, salvo o regresso contra o credor.
SECÇAO III
DO OU.IF.CTO DO PAGAMENTO E SUA PROVA

Art. 939. O devedor, que paga, tem direito a quitação
regular (art. 940), e potln reter o pagamento, emqnanto llw
n<lo for dada.
Art. 940. A quitação designará o valor e a espccie da
di vida quitada, o uouw do devPuor, ou quem pm• t~Sit~ pagou,
o tempo e Jogar do pagamento, com a :u~signntur·a do en~uor,
011 do Sf'll roprPRentantn.
Art. !l41 . Ht>eusando o cwdor a quitac~üo, ou não a
dando na devida. fi'lrma, (art. !HO), pode o devruor citai-o
]lara. esst~ fim, I' fir.ar:'!. quitado lll'la snui.Pnc:a, que condrmrt:tl'
o ercdor.
A.rt. !li-2. Nos debitos, cnja. quitação eonsista ua devoluçüo do tit.nlo, perdido est I', poderá o dt~\·edor exigir, rPtenrlo
o paganwnto, dpc·.lar:u:Ho do c'rl'dor, rpw inutilizt• o titulo
snmido.
Art. !l.t:l. Quando o pagamento fiH· em quotas periodica~,
a quitação da ultima estabelcee, ató prova em contrario, a
presumpção de estarem solvidas as anteriores.

Art. 944. Sendo a quitação do capital sem reserva dos
juros, estes presumem-se pagos.
Art. 945. A entrega do titulo ao devedor firma a presmnpção do pagamento.
§ 1 . o Ficará, porém, sem effeito a quitação assim operada
se o credor provar, dentro em sessenta dias, o não pagamento.
§ 2. o Não se permitte esta prova, qnando se der a
quitação por escriptura publica.
Art. 946 . Presumem-se a cargo do devedor as despezas
com o pagamento e quitação. Se, porém, o credor mudar de
domicilio ou morrer, deixando herdeiros em logares differcntes, correrá por conta do credor a despeza accrescida.
Art. 947. O pagamento em dinheiro, sem· determinação
da especie, far-se-á_ em moeda corrente no logar do cumprimento da obrigação.
§ 1. o É, porém, licito ás partes estipular que se effectue
em .certa c determinada espccic de moeda, nacional, ou estrangeira.
§ 2. o O credor, no caso do paragrapho antecedente, pode,
entretanto, optar entre o pagamento na cspecie designada no
titulo ~~ o seu equivalente em moeda corrente no logar da
pr·cstação, ao cambio do dia do vencimento. Não havendo
col.aç.ão nesse dia, prevalecerá a immediatamcntc anterior.
§ 3. o Quando o devedor incorrer em mora c o agio tiver
variado untrc a data do vencimento c a do pagamento, o
credor pOlh~ optar por um dcllcs, não se havendo t~stipulado
cambio fixo.
§ 4." Se a cotação variou no mesmo dia, tomar-se-á por
base a ml'tlia do mercado nessa data.
Art. 948. Nas indcmnizações por f.1cto illicito prevalecerá o valor mais favoravel ao lesado.
Art. 94H. Se o pagamento se houver de fazer por medida, ou peso, entender-se-á, no silencio das partes, que
acceitaram os do logar da exer.nção.
SECÇ.\0 IY
DO J,OGAR DO PAGAMENTO

Art. \:150. Effectuar-se-á o pagamento no domicilio do
devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente, ou
se o contrario tlispuzcrem as cireumsta.ncias, a natureza da
obrigação ou a lei.
Paragrapho unico. Designados v arios logare~, cabe ao
credor entre elles a escolha.

11.U
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Art. 9:H . Se o pagamento con~istir na tradiçllo ele um
immovcl, ou em prest:u;ões rPlativas a immovcl, far-se-á no
Ioga r on<in este se acha.
;-';ECÇ.\0 V
llÚ TElii'O llU 1',\f:.\W:'iTO

A ri. %2. Salvo dispo~ie;:io ~~.~pP.cial deste Co<ii~o e n:io
tendo ~ido ajustada P(lOI'.a para o paganwnto, o rr·e•dor pode~
exigi l-o illlmediatamente.
Art. !)5~. As obrigaç.õcs condicionaes cumpn~m·sc na
data do implemento da. eondiç:io, incnmbida ao credor a prova
de que de•stc houve seiencia o devedor .
•t\ rt. !Hiri·. Ao credor assistirá o direito de cobrar a
divida antes de vencido o prazo estipulado no eontracto on
m:ll'r.ado nPste Codigo:
I. Se>, ex1~r.utaclo o devedor, SI~ abrir concurso crcdit.orio.
li. Sn os bl'ns, hypothccados, empenhados, ou dados e~m
anlirhr·pse~, fon•m penhorados em exer.ue~:io por· outro r.redor·.
111. SP CPssnn•m, ou se tornarem insn0iri1mlns as garautia.s do dnbit.o, fidcjussori:ts, 011 n~:tr•s, ~~ o de)VPdor, intirnado,
~~·. 11ega r a rdiH·e~.al-as.
Paragrapho uniro. Nos casos de~ te artigo, se hon vm·,
no de~hito, solidari0.dade~ passiva (arts. ~)()1. a !H!iJ, Jl;io se
n~pul:tr:'t \'t'IIC.ido quanlo aoc; ontros eli~vt•dorPs solvl~lltt~s.

Jl,\

\ltlllA

Art. ~l!i!i. Considl'ra-st) <'lll mora o devedor qtu~ u;'io
r~llf1ct.u:tr o pagamento, e o credor que o mio quizer n·cehl'r no
t<~llt po, Jogar e Umna eon vencionat!os (art. ·I . 05~).
Art. m;6. Hespontle o devedor pr·lns prr:jnizos a que~ a

sm mora der causa (art. 1. O!'i8).
Paragrapho uni co. Se~ a prestaç;1o, por cansa Lia morai
tornar inutil ao credor, este podf'r:'t cn~Pital-a, e Pxi~ir ,
sat.isf<t\<io das perdas c d:unnos.
Art. !Hi7. O devedor l'm mora rPsponele~ pela impos~;il>a
lidadl) da. pn~slaç<io, embora nssa impossibilidade n~snlte dt·caso fortnito, nu tim:;a maior, sn nsiPs oer·.orTnrr•m durantu o
atrazo; salvo se provar is1•nç:1o de eulpa, ou que o damno
solmwiria., ainda quando a ohrigaçfio f(,sse! opporlnuanH•t•k
de•st'lltpt•tthada. (;trt. ·1. O!'iR).
RC
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.Art. 95:-;. A mora do credor subtrahc o devedor isento
dolo ;"t responsabilidade pela conservação da coisa, obriga
o credor a resarcir as despezas empregadas em conservai-a,
c sujeita-o a recebei-a pela sua mais alta estimação, se o seu
valor oscillar entre o tempo do contracto e o do pagamento.
lhl

Art. 959. Purga-se a mora:
I. Por parte do devedor, olferecendo este a prestaçfio,
mais a importancia dos prejuízos decorrentes ató o dia da
oll'erta.
11. Por parte Llo credor, offerecendo-se este a receber o
pagamento e sujeitando-se aos effeitos da mora ató a mesma
data.
lll. Por parte de ambos, renunciamlo aqucllc que se
julgar por ella prejudicado os direitos que da mesma lhe provierem.
Art. 960. O inadimplemento da obrigação, posil.iva e
liquida, no seu lermo constitue de pleno direito em mora o
devedor.
Não havendo prazo assignado, come(,~a dia t\(~sd(~ a interpcllação, notilicação, ou protesto.
Art. 96:1. Nas obrigações negativas, o devedor fie<L
constituído em mora, desde o dia em que executar o acto de
que se devia abster.
Art. 962. Nas obrigações provenientes de delictu, considera-se o devedor !llll mora desde que o perpetrou.
Art. !J63. Nrto havendo facto ou omissão imputavel ao
devedor, n;"'lo incorre este em mora.
SECÇ.\0 VII
110 pci(;,\\JE:\TO INllE\'11>0

Art. !llit. '1\u lo aquelle qnn recebeu o rp w llw n;1o (~ra
tkvido fica obrigado a restituir.
A mesma obrigaç<lo incumbe ao rpw n·cebe divida cond idonal antes de cumprida a condição.
Art. 965. .\o que voluntariamente pag-ou o indr~vido
inwmbe a prova de tel-o feito por erro.
·
Art. 966. Aos frnctos, acccssões, bemfeitorias e deteriOI·açõcs sobrevimlas á coisa dada em pagamento indevido,
applica-se o disposto nos arts. 51 O a l'H 9.
Art. !J67. Se, aquellc, que indevidamente recebeu um
immovel, o tiver alienado, deve assistir o proprictario na
rectificação do n;gistro, nos termos do art. 860.

continua aqui->
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Art. ~)f)R. Se·, aqudle, que indnvidament.n recebeu um
immovcl,
tiver alienado em boa f~\ por titulo oneroso, respondn sómentn pelo preço recebido ; mas, se obrou de má fé,
além do yaJor do immovel, responde por perdas e damnos.

o

Paragl'apho 1111ico. Se~ o irnmovel se alheou por titulo
gratuito, ou :->e, alhea.ndn-:;;c por titulo oneroso, obrou de má
0 terceiro adquirente, cabP ao (}UC pagOU por errO O direitO
1le n~ivindicação.
<\rt.. !lfi!J. Jc'ica. Íf<ento rk I'Csf.if nir paganwnto indevido
aquelle qne, recebendo--o por conta dP divida. verdadeira,
inutilimu o titulo, deixou prcsc~rcver a ao;.ão ou abriu piãO
das garantias que asseguravam seu direito ; mas o que pagou,
dispoe de~ acçill• rrr(tc~•::;iva contra. o verdadeiro devedor c seu
fiador.
Ari. !J70. Nilo nc pode repetir o que se pagou para
solvnr divida prescripta, ou cumprir obrigação natural.
Art.. 97-1. Não ter:\. direito á. repetição aquelle que deu
alguma. coisa para ohtcr fim illicito, immoral, ou prohibido
por ld.

m

CAPITULO 111
DO PAGAMENTO POR CONSIGNAÇÃO

Art.. 972. Considera-se pagamento, e extingue a obrigação o deposito judicial da coisa devida, nos casos o fórma
lcgaes.
Art. !)73. A consignação tem Jogar :

I. Se o crerlor, sem jusfa causa, recusar receber o pa!-!;am•·nto, on dar quitaçiio na devirla fórma.
H. Se o er1~dor não for, nem mandar rPceh1~r a coisa no
Jogar, tnnpo c condi~·ões devidas.
. Jll. S1~ O credor for dnsconhecido, PStÍVI)r declarado :ll,;.sc~nl.<~, on n·:,;idir Plll logar inc•~rto, em ,],~ ace~~sso perigoso ou
diflicil.
IV. Sn occorrer duvid<L sobre quem deva legitimamente
recdJm' o ol~jecto do pagamento.
V. Se pender litígio sobre o objecto Lio pagamento.
VI. Se houver eoncurso tl1) preferencia aberto contra o
credor, 011 se este for incapaz de receber o pagamento.
Art. 97 4. Para que a consignação tenha força de pagamento, será mistér concorram, em relação ás pessoas, ao objecto,
modo e tempo, totlos os requisitos sem os quaes não é valido
o pagamento.
L
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Art. 975. Nos casos elo art. 973, ns. I, 11 e lU,
citar-se-á o -crerlor, para vir, ou mandar receber, e no do'
mesmo artigo, n. IV, para provar o seu direito.
Art.. 971;. O cleposito requerer-se-á no Jogar uo pagamento, cessando, tanto qun se eflect.ue, para o depositante, os
juros da divida o os riscos, salvo se for julgado improcedente.
Art. 977. Emqnanto o crndor não der.larar que acceita
o deposito, ou n;ío o impugnar, poder~. o devedor requerer
o levantamento, paga.nd11 as respectivas despezas, e subsistindo ;L obrigação para todasas consequencias rle rlireito.
· A.rt. 97S . .T ui gado procedente o deposito, n devr~dor já
não poder;'1. ln·a.nta.l-o, · embora o credor consinta., sen:ío
dt~ accórdo com os outros devedores e fiadores.
Art. ~l79. O credor que, depois de contestar a lide ou
acceitar o deposito, ar~quiescer no levantamento, perderá a
preferencia c garantia que lhe competiam com respeito á
coisa consignada, ficando para logo desobrigados os co-devedon~s e fiadOJ'Ps, que não ;mnuiram.
Art.. \JSO. Sfl a coisa devida for corpo certo que deva ser
entregue no mesmo logar onde está, poderá o devedorcitar o
credor para vir ou mandar recebei-a, soh pena rlc ser
depositada.
Art. U81 . Se a. escolha da coisa indeterminada competir
ao credor, w•rá "111- citado pant este fim, sob COOlminação de
penler o direito ~~ de ser depositada. a. r,oisa. qur. o rleVf~rlor
escolhnr. Feita a r~scolha pelo devcrlor, JH'OCPdr~r-se-á como no
artigo antecedente:
Art. 982. As despezas com o deposito, quando julgado
procedente, correrão por conta do credor, c no caso contrario,
por conta do devedor.
Art. !:183. O devedor de obrigaç:lo litigiosa exonerar-se-:\.
mediante consignaç:1o, mas, se pagar a qualquer dos pretendidos credores, tendo conhecimento do litígio, assumirá o
risco do pagamento.
Art. !JSL S1• a tlivid<L s<~ vencer, pendendo liti~io entre
credores que se pretendam mutuamente excluir, poLlcrá
qualquer delles n~querer a consignaç:lo.

Jf.í

CAPITULO IV
no

l'AGAMENTU CU}! Slllll\UGAÇÃO

Ari. !JXG. .\ suhrogação

opera-st~,

1k pleno direito, em

fitvor:

J. Do credor <pw paga a divida do devedor commum
ao cn~dor, a quem competia .direito de prefcrcncia.
11. Do adquirente do immovel hypothecado, que paga ao
cre1lor hypothccario.
III. Do tcrceirointeressado, que paga a. divida pela <tua!
era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte .
.\rt. !)86. A subrogação é convcndonal:
I. l)uamlo o <.;redor rc<.;cbe o pagamento de ter<.;dro e
lhe transfere todos os seus direitos.
H. QuaiHlo terceira pessoa empresta ao devedor a <ptantia
predsa para solver a divida, sob a <.;omliç<io expressa de
Jicar o mutuante subrogado nos direitos do credor sat•xpn~ssamente

ti~fdto.

Art. !.Jt{7. Na hypothesc do artigo antecedente, n. I,
vigorarú o disposto quanto á cessão de creditos (arts. f.OG5 a

) .078).

.,

Art. !:188. A subrogação transfere ao novo credor todos
os direitos, acções, privilcgios c garantias do primitivo,
~~m rclaçH.o á divida, contra o devedor prinêipal c os fiadores.
Art. 98\J. Na subrogação legal o subrogado n<io poderá
ex1~rccr os direitos c as acções do credor, senão ató ;\. somrna,
'illl~ tiver d<~smubols;u\o para desobrig:tr o dev1~dor .
.\ rt. !)90. O credor originario, só em parte re1~mholsado,
ler<i. prcf1~rencia ao subrogado, na cobrança tia divida restante,
se os bens do devedor não chegarem, para saldar inteiramente
o que a um e outro llever.

CAPITULO V
lJA IMPUTAÇÃO nO PAGAMENTO

Ari.. !HH . .\ [ll~Sso:t obrigada, por varios lkhi l.os da
111esma na tu'· ;~za, a um só credor, tem o direito lle indica t• a
qual (\ef]es oll(~ri~C!' pagamento, se todos forem líquidos e
venddos.
Sem consentimento do ct·cdor, não se fará imputação do
pagamento na divida illiquida, ou não vencida.
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Art. 992. Não tendo o devedor declarado em qual das
dividas liquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se
acceitar a quitação de uma dellas, não terá direito a reclamar
contra a imputação feita pelo credor, salvo provando haver
elle commettido violencia, ou dolo.
Art. 993. Havendo capital e juros, o pagamento imputarse-á primeiro nos juros vencidos, e, depois no capital, saivo
estipulação em contrario, ou se o credor passar a quitação
por conta do capiial.
Art. 994 . Se o devedor não fizer a indicação do art. 991,
e a quitação for omissa quanto á imputação, esta se fará nas
dividas liquidas e vencidas em primeiro logar.
Se as dividas forem todas liquidas e vencidas ao mesmo
tempo, a imputação far-se-á na mais onerosa.

CAPITULÔ VI
DA DAÇÃO EM PAGAMENTO

Art. 995 . O credor pode consentir em receber coisa
que não seja dinheiro, em substituição da prestação qnc lhe
era devida.
Art. 996. Determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular-se-ão pelas normas
do contracto de compra e venda.
Art. 997. Se for titulo de credito a coisa dada em pagamento, a transferencia importará em cessão.
Art. 998. Se o credor for evicto da coisa recebida em
pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando
sem effeito a quitaçfto dada~

CAPITULO Yll
DA NOVAÇÃO

Art. 999 . Dá-se a novação :
I. Quando o devedor contrae com o credor no"~ divida,
.
para extinguir c substituir a anterior.
11. Quando novo devedor snccedc ao antigo, ficando este
quite com o credor.
111. Quando, em virtude de obrigação nova, outro credor
é substituído ao antigo, ficando o devedor quite com este.
Art. 1.000. Não havendo animo de novar, a segunda
obrigação confirma simplesmente a primeira.
Poder Legislativo -
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Art. t . 001 . A novação por substituição do devedor,
pode ser effectuada independente de consentimento deste.
Art. 1. 002. Se o novo devedor for insolvente, não tem
o credor, que o acceitou, acção regressiva contra o primP,iro,
salvo se este obteve por má fé a substituição.
Art. 1 . 003. A novação extingue os acccssorios e garantias
da divida, sempre que não houver estipulação em contrario.
Art. f . 004.. Não aproveitará, com tudo, ao credor resalvar
a hypotheca, antichrese ou penhor, se os bens dados em
garantia P*"tenccrem a terceiro, que não foi parte na.~
novação.
Art. 1 . 005. Operada a novação entre o credor e um
dos devedores solidarios, sómente sobre os bens do que contrahir a nova obrigação subsistem as preferencias c garantias
do credito novado.
Paragrapho unico. Os outros devedores solidarios ficam
por esse facto exonerados.
.
Art. 1. 006. Importa exoneração do fiador a novaç;1o
fiJita sem seu consenso com o devedor principal.
Art. 1. 007. Nüo se podem validar por novação obrigações nullas ou extinctas.
Art. 1. 008. A obrigação simplesmente annullavcl pode
ser confirmada pela novação.

CAPll'ULO Vlll
DA Cül\IPENSAÇÃO

Art. 1. OO!l. S1~ duas 1wssoas forem ao mesmo tempo
credor c dcve1lor uma 1la outra, as 1lnas obrigações extingtwtu-:;1~, at1 1 onde se compc~nsarcm.
Art. 1.1HO. A eompcnsaçãodli•ctua-sc entre divi1las liquid:ts, vencid:u; ~~ de coisas fnngivds.
Art. 1. 011. Embora sejam do mesmo gencro as coisas
fnngiv1~is, objncto das duas prestações, não se compcn&'lriio,
vnrilicando-SI) qw~ dilfermn na f{'J:J.Ii1hule, qnan1l1J CSJll'cilieada
no eontracto.
Art. 1 . 012. N<lo s;1o compcnsaveis as prestaçõc~ de
coisas incertas, quando a. escolha. pertence aos dois credores,
ou a um dclles corno devedor de uma. das obrigaç<ics c
cn~dor da outra.
Art.. 1.01:1. O d1~v~·dor só pode compensar c.om o crn1lor
o qne ~~~1.1) lhe dever; mas o fiador po1le 1:ompcnsar sua
lli vida com a de seu credor ao afiançado.
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Art. 1. OU. Oi! praoos de favor, mnbora. consngra.doii
pelo uso geral, não obstam a compensação .
Art. L015. A differença de causa nas di vidas n;1o impede a compensação, excepto :

I. Se uma provier de esbulho, furto ou roubo.
11. Se uma se originar de commodato, deposito, ou alimentos.
IH. Se uma for de coisa nüo susceptivel de penhora.
Art. 1 . 016. Não pode realizar-se a compenitlç~o, havendo rORuncia previa de um dos devedores.
Art. 1.017. As dividas fiscaes da União, dos Estados e
dos Munléipios tambem não podem ser objecto de ct'Jmpensaçãt>, excepto nos casos de encontro entre a adtninistraçllo c o
devedor, autoril!ados nas leis e regulamentos da Fa:wnda.
Art. 1.018. Não haverá compensação, qua.ndo credor e
dcTcdor por mu tno accórdo a cxcluircm.
Art. 1 . 019. Obrigando-se por terceiro uma pessl!!a, não
pode compensar essa divida com a que o credor delle lhe dever.
Art. 1 . 020. O devedor soliclario só pode compcn:<,ar com
o credor o que este deve ao seu co-obrigado, até ao equivalente da "[II.rtc deste na divida commum.
Art. 1 . 021 . O devedor que, notificado, nada oppõe á
cess:Lo, que o credor faz a terceiros, dos sn~11s direitos, n;lo pode
oppor ao cr~ssionario a compensação, que antes da C<~ssiio teria
podido oppor ao cr~dcntc. Se, porém, a ccs~1iio lhe n;i.o ti ver
sido notifica.tla, poderá oppor ao ccssionario comprmsaç;io do
credito que antes tinha contra o cedente.
Art. 1 . 022. Quan<lo as duas divida.'> não são pa~a v eis
no mesmo Jogar, não se podem compr~nsar sr>.ru tkd11cç:1o das
dcspczas neccssarias á operação.
Art. ·I . 023. Sendo a nwsma pessoa obrigada por varias
dividas comprms:wnis, SI'I":Io obsr-rvadas, no compens;JI-as,
as regras e~:tabnlecida.s rl'ranto :1. imput.ar.-:io dr• pagamr:11t.o
(art..c;. !}!)! a !J!Ii·).
Art. 1.02L Nn.n sr\ ·tdr11ilt': a comp<~nsaç:i.o ~~m prr•juizo de direitos de tr'l't'l\ii'O. O rkvcdor <fiH: s<: torne credor do
seu credor, dr•J)(Ús <k penhorado o orcdito deste, 11:1o pode
oppor ao exuqwmlr: :1. cornpcns:lf:üo, de que contra o proprio
credor disporia.

CAPITULO IX
llA

TRANSACÇÃO

Art. t .025. É licito aos interessados prevenirem, ou
terminarem o litigio mediante concessões muhtas.
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Art. 1. 026. Sendo nnlb qualquer das clausulas da transacção, nulla será esta.
Jlaragrapho unico. Quamlo a transacção versar sobre
diversos direitos contestados c não prevalecer em relação a
um, fica, não obstante, valida relativamente aos outros.
Art. 1 . 027. A trans..1.cção interpreta-se restrictivamente. Por clla não se transmittom, apenas se declaram ou
reconhecem direi lus.
Art. 1. 028. Se a transacção recair sobre direitos contestados em juizo, far-se-á:
I. Por termo nos autos, assignado pelos transigentes e
homologado pulo juiz.
li. Por instrumento rmhlico, nas obrigações em que a
lei o exige, ou particular, nas em que clla o admitte.
Art. 1. 029. Náo havendo ainda litígio, a transacção realizar-so-á por aquellt) dos modos indicados no nrtigo antecedente, n. li, que no caso couber.
Art. 1 . 030. A transacção produz entre as partes o
effeito ele coisa jnlgrrda, c só se rescinde por dolo, violcncia, ou erro essencial quanto á pessoa ou coisa controversa.
Art. 1. 03'1 . A transacção não aproveita, nem prejudica
senão aos que nella intervieram, ainda que diga respeito a
coisa indivisivcl.
§ 1. o Se for concluida entro o credor c o devedor principal, desobrigará o fiador.
§ 2. o Se entre um dos credores solidarios c o devedor,
extingue a obrigaçfw deste para com os outros credores.
§ 3. o Se entre um dos devedores solidarios c seu credor,
extingue a tlivida em rdaç;lo aos co-dcYedorcs.
Art. 1. 032. Bacia a evicçfto da coisa renunciada por um
dos transigentes, ou por cli L~ transferida ú outra parte, não
revivc a obrigação extincta pda transacção ; mas ao evicto
cabe o direito de reclamar perdas P damuos.
Paragrapho unico. Se um dos transigentes adquirir, depois da transacçüo, novo direito sobre a coisa renunciada ou
transferida, a transacç;"\.o fi~ita não o inhihirá de exercei-o.
Art. 1. 033. A transacção concernl'nte a obrigações resultanu~s de Llclicto n;to perimc a acç:lo penal da justiça publica.
Art. 1. 031.. É atlmi:;siYel, na transacçüo, a pena convencional.
Art. 1. 03ii. Sú quanto a liin·itos patrimoni~H'S de caracter
privado se pennit.t!' a transacçii.o.
Art. 1. 036. E nulla a transacção a respeito de litigio de·
cidido por sentença passada em julgado, se clella não tinha
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sciencia algum dos transactores, ou quando, por titulo ulteriormente descoberto, se verificar que nenhum delles tinha
direito sobre o objccto da transacção.
CAPITULO X
DO

COMPROMISSO

Art. 1. 037. As pessoas capazes de contractar poderão,
em qualquer tempo, louvar-se, mediante compromisso escripto, em arbitros, que lhes resolvam n.s pcndencias judiciaes,
ou extr:~;jndici::tcs.
Art. 1 . 03fl. O compromisso é judicial ou extrajudicial.
O primeiro pofk celebrar-se por tt)rmo nos autos, perante
o juizo ou tribunal, por onde correr n. demanda; o segundo,
por instrumento pnblico on rnrticular, assignado pelas partes
e duas testemunhas.
Art. 1 . 039. O compromisso, além do objecto do litigio
a elle submettido, conterá os nomes, sobrenomes e domicilio
dos arbitros, bem como os dos substitutos nomeados para os
supprir, no caso de falta ou impedimento.
Art. 1 . 040 . O compromisso poderá tambem declarar :
I. O prazo em que deve ser dada a decisão arbitral.
11. A condiçã.o de ser est;t executada com ou sem recurso
para o tribunal superior.
UI. A pena, a que, para com a outra parte, fique obrigada aquella qnc recorrer da dccis;lo, wio obstante a clausula
cc sem recurso >> • N;i.o ~~xccdcrá t;sb. pena o ter~o do valor do
pleito.
IV. ~\ autoriz:1.~üo, dada aos arbitros para julgarem por
equidade, fóra das re;.;ras c fôrmas de direito.
V. A autoridade, a clles dada, para nomearem terwiro
arbitw, caso divii~jam, se as partes o não nomearam.
VI. Os honorarios dos arbitros e a proporção em que
serão pagos .
Art. 1.0'd. Os a.rbitros são juizes do facto c direito, n:io
sendo sujeito o S\~ll jtdr.;am(mto a alçadrt, oa rr~curso, excepto
se o contrario con v; ~nr..ionarem as partes.
Art. 1.0 l-2. S:~ us partes não tiverem nomeado o terceiro arbitro, nom lhe autorizado a nomea~iio pelos outros
(art. 1.040, n. V), a divergrmcia entre os dois arbitros extinguirá o compromisso.
Art. 1.01.:~. Potle ser arbitro, não lh'o vedando a lei,
quem quer qnc tenha a confiança das partes.
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Art. 1. OH. Instituído, judicial ou extrajudicialnicnte o
juizo arbitral, nclle correrá o pleito os seus termos, segundo
o estabelecido nas leis do processo.
Art. 1.045. A snntença arbitral só se executará, dBpois
de homologada, salvo se for proferida. por juiz de primeira ou
segunda instancia, como arbitro nomeado pelas partes.
Art. 1.046. Ainda que o compromisso contenha a
clausula « sem recurso n e pena convencioJY~.l contra a parte
insubmissa, terá esta o direito de recorrer 'para o tribunal
superior, quer no caso de nullidade ou exlfncção do compromisso, quer no de ter o arbitro excedido seus poderes.
Paragrapho unico. A este recurso, que será regulado
pGr lei prooessual, precederá o deposito da importancia d&
pc'Da, ou prestação de fiança idonea ao seu pagamento.
Art. 1.04 7. O provimento tlo recurso importa a annulla~o da pena convencional.
Art. 1.048. Ao compromis&> se applicará, quanto ~os
sivel, o disposto acerca da transacçiio (arts. 1.02u a
1. Oil6).
CAPITUJ...O XI
DA

CONFUSÃO

Art. 1.0.{.9. Extingue-se :'1. obrigação, desde que na
RCima pessoa se confundam as qualidadOi! de credor c devedor.
Art. 1.050. A confus.'io pode verificar-se a respeito de
toda a divida, ou só de parte della.
Art. 1.051 . A confusão operada. na pessoa do credor ou
devedor sl)lidario só extingue a obrigação até á concorrencia
da respectiva parte no credito, ou na divida, subsistindo
quanto ao mais a solidariedade.
Art. 1.052. Cessando a confusão; para logo se restabelece, com todos os seus accessorios, a obr~ação anterior.
CAPITUI..O XII
DA REMISSÃO DAS DIVIDAS

Art. !.053. A entrega voluntariado titulo da obrigação,
quando por escripto particular, prova a desoneração do devedor e seus co-obrigados, se o credor for capaz de alienar, c o
devedor, capaz de adquirir.
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Art. i . Oõi. A entrega do objecto empenhado prova a
renuncia do credor á garantia real, mas não a extincção da
divida.
Art. 1 . 055 . A remissão concedida a um dos co-devedores extingue a divida na parte a elle correspondente; de
modo que, ainda reservando o credor a solidariedade contra
os outros, já lhes não pode cobrar o debito sem deducção dà
parte remittida.
CAPITULO XIII
DAS CONSEQUENCIAS DA INEXECUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES

Art. 1.056. Não cumprindo a obrigação, ou deixando de
cumpril-a pelo modo e no tempo devidos, responde o devedor por perdas e damnos.
Art. i .057. Nos contractos unilateraes, responde por
simples culpa o contrahente, a quem o contracto aproveite, e
só por dolo, aquelle a quem nãQ favoreça.
Nos.contractos bilateraes, responde cada uma das partes
por.··culpa.
'Art. 1 . 058 . O devedor não responde pelos prejuizos resultantes de caso fortuito, ou força maior, se expressamente
não se houver por elles responsabilizado, excepto nos casos
dos arts. 955, 956 e 957.
Paragrapho unico. O caso fortuito, ou de força maior,
verifica-se no facto necessario, cujos effeitos não era possivel
evitar, ou impedir.
CAPITULO XIV
DAS PERDAS E DAMNOS

Art. 1 . 059. Salvo as excepções previstas neste Codigo,
de modo expresso, as perdas e damnos devidos ao credor,
abrangem, além do que elle effectivamente perdeu, o que
razoavelmente deixou de lucrar.
Paragrapho unico. O devedor, porém, que não pagou
no tempo e fórma devidos, só responde pelos lucros, que foram ou podiam ser previstos na data da obrigação.
Art. 1 . 060 . Ainda que a inexecução resulte de dolo d o
devedor, as perdas e darnnos só incluem os prejuizos effectivos e os lucros cessantes por effeito della directo c irnrnediato.

continua aqui->
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Art. 1 . 061 . As perdas e damnos, nas obrigações de pa·
gamento em dinheiro, consistem nos juros da mora e custas,
sem prejuízo da pena convencional.
CAPITULO XV
DOS JUROS

LEGAES

Art. 1 . 062. A taxa dos juros moratorios, quando não
convencionada (art. 1 . 262), será de seis por cento ao
anno.
Art. 1 . 063. Serão tambem de seis por cento ao anno
os juros devidos por força de lei, ou quando as partes os convencionarem sem taxa estipulada.
Art. 1 . 064. Ainda que se não alleguc prejuízo, é obri·
gado o devedor aos juros da mora, que se contarão assim ás
dividas em dinheiro, como ás prestações de outra natureza,
desde que lhes esteja fixado o valor pecuniario por sentença
judicial, arbitramento, ou accórdo entre as partes.
TITUI-o~O

III

Da cessão de credito

Art. 1 . Q65. O credor pode ceder o seu credito, se a
isso não se oppuzer a natureza da obr-igaçiio, a lei, ou a convenção com o devedor.
Art. 1 . 066. Salvo disposição em contrario, na cessão
de um credito se abrangem todos os seus accessorios.
Art. 1. 067. Não vale, em relação a terceiros, a transmissão de um credito, se se nã.o celebrar mediante instrumento publico, ou o instrumento particular não revestir as
solemnidades do art. 135 (art. 1.068).
Paragrapho uni co. O cessionario de credito hypothecario tem, como o subrogado, o direito de fazer inscrever a cessão á margem da inscripção principal.
Art. 1. 068. A disposição do artigo antecedente, parte
primeira, não se applica á transferencia de creditos, operada
por lei ou sentença.
Art. 1. 069. A cessão de credito não vale em relação
ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escripto publico ou particular,
se declarou sciente da cessão feita.
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Art. f . 070. Occorrendo varias cessões do mesmo credito,
prevalece a que se completar com a tradição do titulo do
credito cedido.
Art. 1.07L Fica desobrigado o devedor que, antes de ter
conhecimento da cessão, paga ao credor primitivo, ou que, no
caso de varias cessões notificadas, paga ao cessionario, que
lhe apresenta, com o titulo da cessão, o da obrigação cedida.
Art. f . 072. O devedor pode oppor tanto ao cessionario como ao cedente as excepções que lhe competirem
no momento em que tiver conhecimento da cessão ; mas,
não pode oppor ao cessionario de~ boa fé a simulação do
cedente.
Art. f . 073. Na cessão por titulo oneroso, o cedente,
ainda que se mio responsabilize, fica responsavel ao eessionario
pela existencia do credito ao tempo em que lh'o cedeu. A
mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por titulo gratuito, se tiver procedido de má fé.
Art. 1.074. Salvo estipulação em contrario, o cedente
não responde pela sol vencia do devedor.
Art. 1.075. O cedente, responsavel ao cessionario pela
solvencia do devedor, não responde por mais do que daquelle
recebeu, com os respectívos juros; mas tem de resarcir-lhe as
despezas da cessão e as que o cessionario houver feito com
a cobrança.
Art. f . 076. Quando a transferencia do credito se opéra
por força de lei, o credor originario não responde pela realidade da divida, nem pela sol vencia do devedor.
Art. 1.077. O credito, uma vez penhorado, não pode mais
ser transferido pelo credor que tiver conhecimento da penhora;
mas o devedor que o pagar, não tendo notificação della, fica
exonerado, subsistindo sómente contra o credor os direitos de
terceiro.
Art. f . 078. As disposições deste titulo applicam-se á
cessão de outros direitos para os quaes não haja modo especial
de transferencia.
rrLTULOIV

Dos contractos

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1 . 079. A manifestação da vontade, nos contractos,
pode ser tacita, quando a lei não exigir que seja expressa.
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Art. 1 . ORO. A proposta do eontrar-to obri~a o proponcnt0, sf'. o contrario nfío msnlta.r Jos termos dnlla, da mt.turc7.a do m~gocio, on das cir.-,umstancias do easo.
Ari.. 1 . 081 . Hcixa de ser obrigatoria a proposta :
I. Se, feita sP.m prazo a uma pessoa presente, nlio foi
immediatamente aeccit.a. ·
Considera-se tambem presente a pessoa que contracta
por meio do telephono.
11. Se, feita sem prazo a pessoa ausente, tiver decorrido
tempo sufficiente para chegar a resposta ao conhecimento do
proponente.
III. Se, feita a pessoa ausente, não tiver sido expedida
a resposta dentro no pra7.o dado.
.
IV. Se, antes della, ou simulta.neamente, chegar ao conhecimento da outra parte a retra.ctação do proponente.
Art. 1 . 082. Se a acceitação, por circumstancia imprevista, chegar tarde ao conhf'cimcnto do proponente, este communical-o-á immcdiatamcnte ao acccitantc, sob pena de responder por perdas c damnos.
!.rt. 1 . OR3. A acceitaç<lo fóra do prazo, com addiçõPs,
restricçõcs, ou modificações, importará nova proposta.
Art. 1.084. Se o negodo for daquelles, em que se não costuma a acccitação exprc~a, ou o proponente a tiver dispensado, reputar-se-á concluido o contracto, não chegando a tempo a recusa.
Art. 1. 085. Considcra-so inexistente a acceitação, se
antes della ou com nlla chegar ao proponente a retractação
do acceitantc.
Art. 1.086. Os contractos por correspondencia epistolar,
ou telegraphica, tornam-se perfeitois desde que a. acccitação é
expedida, excepto :
I. No caso do artigo antecedente.
11. Se o proponcn te se houver compromettido a esperar
resposta.
UI. Se clla n;1o che~ar no prazo convencionado.
Art. 1. 087. llepntar-sc-á celebrado o contracto no
Jogar em que foi proposto.
i\ rt. 1 . 088. Qnando o instrmncnto publico for exigido
como prova do contracto, qnalquer das partes pode arn~pen
dcr-se, antes de o assignar, rc~sareindo. á outra as perdas e
damnos resultantes do arrependimento, Sl~m prejnizo do estatuído nos arts. 1 . 095 a 1 . 097 .
Art. i. 089. Nüo pode ser o~jccto tlc contracto a herança de pessoa viva.
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Art. 1 . 090. Os contractos bencficos intnrpretar-~c-ão
cstrict.c"J.mf•nt( ~.
Art. 1. 091 . A impossibilidade da prestação nfw invalida o contracto, sendo relativa, ou cessando antes de rea.li?.atla
a condi9t1o.
·

CA.PITULO li
DOS CONTRACTOS BILATERAES

Art. 1.092. Nos contractos bilateraes, n~hum dos contrahentes, ante~ de Clllmpricla a sua obrigação, pode exigir o
implemento da do outro.
Se, depois de concluído o' contracto, sobrevier a uma das
dartcs contractantes diminuição em seu patrlmonio, capaz de
comprometter ou tornar duvidosa a prestação pela qual se
obrigou, pode a parte, a quem incumbe fazer prestação em
primeiro Jogar, recusa.r-se a esta, até que a outra sàtisfaça a
que lhe compete ou dê garan._ bastante de satisfazcl-a..
Paragrapho unico. A parte lesada pelo inadimplemen\o
pode requerer a rescisão do contracto com perdas e damnos.
Art. 1 . 093 . O distracto faz-se pela mesma fórma que
o contracto. Mas a quitação vale, qualquer que seja a sua
fórma.

CAPITUtO III
DAS ARRRAS

Art. 1 . 094. O signal, ou arrhas, dado por um dos contrahentes firma a prcsumpção de a.ccóroo final, c torna obrigatorio o contracto.
Art. 1. 095. Podem, porém, as partes estipular o direito
de se arrepender, não obstante a.s arrhas dadas. Em ca.c;o tal
se o arrependido for o que as deu, perdel-as-á em p-oveito
do outro; se o que as recebeu, restituil-a~-á em dobro.
Art. 1 . O!l6. Salvo estipulação em contrario, as arrhas
em dinheiro consideram-se principio de pagamento. Fóra esse
caso, devem ser restituídas, quando o contracto for concluído,
ou ficar desfeito.
Art. 1 . 097. Se o que deu arrhas, der causa a ~e impossibilitar a prestação, ou a se resdndir o contracto, pcrdel-as-á em
beneficio do outro.
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CAPITULO IV
DAS ESTIPULAÇÕES E~I FAVII!l DE TERCEIRO

Art. 1 . 09H. O qne estipula em f:wor de terceiro .pode
exigir o cumprimento da obrigação.
Paragrapho unico. Ao terceiro, em favor de quem se
estipulou a obrigaçüo, tambem ó permitido exigil-a, ficando,
todavia, sujeito ás condições e normas do contracto, se a elle
annuir, e o estipulante o n;io innovar nos termos do art. 1.100.
Art.. 1 . 099. Se ao t.r~rceiro, em favor de quem se fez o
contracto, se deixar o clirnito de reclamar-lhe a execução, não
podnrá o r:stipulant<• exonr.~rar o dr~vedor.
Art. 1.100. O r•st.ipulantr) porlc reservar-se o direito de
substituir o !.erclltro (1:\si~n(trlo no contracto, independentemente dasuaannn:;nci'l.'l•l·' dooutroeontrahentc (ar·t. 1.098,
pa.ragmpho uni co).
Paragrapho nnico. Tal substituiçci.o pode ser feita por
acto entre vivos ou por dispos!ç;i.o de ultima vontade.

CAPITULO V
DOS VICIOS REDHIBITORIOS

Art. 1 .1 01 . A coisa recebida em virtude de contracto
commntativo pode sor cnjeitach por vicio'l ou defeitos occultos,
que a tornem imprniwia ao uso a quD ó destinada, ou lhe
diminuam o valor.
Paragrapho unico. É applicavel a disposição deste artigo ás doações gravadas de encargo.
Art. 1 .1 02. Salvo clausula expressa no contracto, a
ignorancia ele t;:~es vicios pelo alienante não o exime á responsabilidade (art. 1 . 103).
Art. 1 .103. Se o alienante conhecia o vicio, ou o defeito, restituirá o que recebeu com perdas c damnos ; se o
não conhecia, tão sómcntr. restituirá o valor recebido, mais
as despezas do contracto.
Art. 1.10í. A respon~abilidadc do alienante subsiste
ainda que a coisa pereça em poder do alienatario, se perecer
por vicio occulto, já existente ao tempo da tradição.
Art. 1 .1 01'). Em vez de rejeitar a coisa, redhibindo o
contracto (art. 1 .1 01 ), pode o adquirente reclamar abatimento
no preço (art. 178, § 2" ~~ ~ !')", n. IV).
,
Art. 1 . 106 . Se a coi":t lói vendida em hasta publica, não
cabe a acção redhibitoria, nem a ele pedir abatimento no preço.
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CAPITULO VI
DA EVICÇÃO

Art. 1 .107. Nos contractos onerosos, pelos quaes se
transfere o domínio, posse ou uso, será obrigado o alienante
a resguardar o adquirente dos riscos da evicção, toda vez
que se não tenha excluído expressamente esta responsabilidade.
Paragrapho unico. As partes podem reforçar ou diminuir
essa garantia.
Art. 1.108. Não obstante a clausula que excluir a garantia contra a evicção (art. 1.107), se esta se der, tem direito
o evicto a recobrar o preço, que pagou pela coisa evicta, se
não soube elo risco ela evicção, ou, delle informado, o não
assumiu.
Art. 1 .1 O~. Salvo estipulação em contrario, tem direito o evicto, além da restituição integral do preço, ou das
quantias, que pagou:
I. Á indemnização elos fructos que tiver sido obrigado
a restituir.
11. Á das despezas dos contractos c dos prejuízos que
directamente resultarem da evicção.
111. Ás custas j udiciaes.
Art. 1 .110. Subsiste para o alienante esta obrigação,
ainda que a coisa alienada esteja deteriorada, excepto havendo
dolo do adquirente.
Art. 1.111. Se o adquirente tiver auferido vantagens
das deteriorações, c não tiver sido condemnado a indemnizal-as, o valor das vantagens será deduzido da quantia que
lhe houver de dar o alienante.
Art. 1 .112. As bemfeitorias necessarias ou uteis, não
abonadas ao que soffreu a evicção, serão pagas pelo alienante.
Art. 1 . 113. Se as bemfeitorias abonadas á'b que soffreu
a evicção tiverem sido fi~itas pelo alienante, o valor dellas
será levado t•m conta na restituicão devida.
Art. 1.114. Se a evicção· for parcial, mas consideravel, poderá o evicto optar entre a rescisão do contracto e
a restituição da parte elo preço correspondente ao desfalque
soffrido.
Art. 1 . H 5. A importancia do desfalque, na hypothese
do artigo antecedente, será calculada em proporção do valor
da coisa ao tempo em que se evenceu.
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Art. 1.116. Para poder exercitar o direito, que da
evicção lhe result:t, o adquirente notificará do litígio o alienante, quando c como lh'o determinarem as leis do processo.
Art. 1 .117. N<lo pode o adquirente demandar pela
evicçii.o:
I. Se foi privatlo da coisa, não pelos meios judiciaes, mas
por caso fortuito, força maior, roubo, ou furto.
11. Se lll.bia. que a coisa era alheia, ou litigWea..
CAPITUtO VII
J)(lS CONTR.'-CTOS ALEAI'ORTOS

\ rt. 1 .11 R. Se o contracto for alea,torio, por diwr re:::
pcitn a coisas futuras, cujo risco de n;1o virem a existir assumn o adquirenü·, terú direito o alienante a todo o pn~ço,
desde que de sua parte n;lo tenha havido culpa, ainda que
dnllas não venha a existir absolutamente nada.
Art. 1 .119. Se for aleatorio, por serem objocto delle
coisas futuras, tomando o adquirente a si o risco de virem a
existir rm f{Ualquer quantidade, terá tambem direito o alienante a todo o preço, desde que de sua parte não tiver concorrido culpa., ainda qtw a eoisa vPnha a existir em quantidade inferior á esperada.
l'aragrapho unico. 1\Jas, S(~ da coisa nada vier a existir,
alinnaç5.o 11:1n havnrá, 11 o adquirente restituirá o preço
n~c•·hido.

Art. 1.120. Se fnr aleaf.nrio, por SI.' n·fi;rir a coisas existentes, mas expostas a risco, a.ssulllido pf'lo a.dtJnirent.c, terá
cgualmcntc direito o alinnanl.e a torlo o preço, posto qun a
coisa já n;lo exist,i::<st~, 1~111 parln, ou de l.otln, no dia do
contracto.
Art. 1 .121. A ali•~naçii.o aleatoria. do artigo anf.ec!~dcntc
poderá ser annullada como dolosa [Wio prejudicado, se
provar que o ontro contrahente nüo ignorava a consnmmação
cio risco, a que no contrar:to se considerava exposta a
coisa.
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CAPITULO I
DA COJUPRA E VENDA

SECÇÃO I
lliSPOSIÇÕES GF.RAES

:\r L I . I 22. Pelo contracto de compra e venda, 11m dos
contraà•·ntes se obriga a transferir o dominio de o~rta ··oi,:a, c
o outro, a pagar-lhe certo preço em dinheiro.
Art. 1 .1 21. A fixaç!o do preço pode ser deixa«h a a rhitrio
de terceiro on terceiros, que os contractantcs logo desif.!:narcm
ou prometten·m designar. Se o terceiro não acceitar a incumbencia, ficará sem effeito o contracto, salvo quando accnnlarem
os contrahcntes designar outra pessoa.
Art. 1.124. Tambem se poderá deixar a fixação do preço
á taxa do mercado, ou da bolsa, em certo c determinado dia
e logar.
Art. 1 .125. Nullo é o contracto de compra c venda,
quando se deixa ao arbítrio exclusivo de UHHl das partes a
taxação do preço.
Art. 1 .126. A compra e venda, quando pura, considerarse-á obrigatoria e perfeita, desde que as pa.rtcs accordarcm
no objecto c no preço .
Art. 1 .127. Até ao momento da tradiç<io, os riscos da
coisa correm por conta do vendedor, e os do pn~ço por conta
do comprador.
.
§ 1. o Todavia, os casos fortuitos, occorrcntes no acLo de
contar, marcar, ou assignalar cois:is, que commummente se
recebem, contando, pesando, ':fiCClindo 011 assignalando, e que
já tiverem sido postas á disp!l'liçilo do com prado r, correrão
por conta deste.
§ 2. o Correr:! o tambcm por conta do oomprador m; riscos
das referidas eoisas, se estiver em mora de as receber, quando
postas á sua disposição no tempo, Jogar e pelo modo
ajustados.
Art. L 128. Se a coisa for expedida para Jogar diverso,
por ordem do comprador, por sua conta correrão os riscos,
uma vez entregue a quem haja de transportal-a, salvo se das
instrucções delle se afastar o vendedor.
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Att. 1.129. Salvo clausula em contrario, ficarão as despezas da escriptura a cargo do comprador, e a cargo do.
vendedor as da tradição.
·
Art. 1 .130. Não sendo a venda a credito, o vendedor
não é obrigado a entregar a coisa, antes de receber o
preço.
Art. 1.131. Não obstante o prazo ajustado para o pagamento, se antes ela trarliçüo o comprador cair em insolvencia,
poderá o vendedor sobrestar na entrega da coisa, até que o
comprador lhe dê caução de pagar no tempo ajustado.
Art. 1.132. Os ascendentes não podem vender aos descendentes, sem que os outros descendentes expressamente consintam.
Art. 1.133. Não podem ser comprados, ainda em hasta
publica:
I. Pelos tutores, curadores, testamenteiros e administradores, os bens confiaLlos á sua guarda ou administração.
11 . Pelos mandatarios, os bens, de cuja administração ou
alienação estejam encarregados.
111. Pelos empregados publicos, os bens da União, dos
Estados e dos 1\lunicipios, que estiverem sob sua administração, directa, ou indirecta. A mesma disposição
applica-se aos juizes, arbitradores, ou peritos que, de qualquer
modo, possam influir no acto ou no preço da venda.
IV. Pelos juizes, empregados de fazenda, secretarios de
tribunaes, escrivães c outros ofliciaes de justiça, os bens, ou
direitos, sobre que se litigar em tribunal, juizo, ou conselho,
no Jogar onde esses funccionarios servirem, ou a que se estender a sua autoridade.
Art. 1.13L Esta prohibição comprchende a venda ou
cessão de credito, excepto se for ou entre co-herdeiros, o meu
pagamento de divida, ou para garantia de bens já pertencentes a pessoas designadas no artigo anterior, n. IV.
Art. 1.135. Se a venda se realizar á vista de amostras,
entender-se-á que o vendedor assegura ter a coisa vendida
as qualidades por elbs apresentadas.
Art. 1.136. Se, na venda d<' um immovel, se estipular
preço por medida de exlemão, ou se dct crminar a respectiv
área, c esta não corresponder, em qualquer dos casos, ás dimensões dadas, o comprador t1~rá o direito de exigir o complemento da án~a, e n:1o sendo isso possível, o de reclamar a
rescisão do contracto ou abatimento proporcional do preço.
Não lhe cabe, porém, esse dirdlo, se o immovel foi vendido
como coisa certa o discriminada, te~~do sido apenas enunciativa a referencia ás suas dimensões.
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Paragrapho unico. Presume-se que a referencia ás dimensões .foi simplesmente enunciativa, quando a differença
encontrada não exceder de 1/20 da extensão total enunciada.
Art. 1.137. Em toda escriptura de transferencia de immoveis, serão transcriptas as certidões de se acharem clles
quites com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, de qucasquer impostos a que pudessem estar sujeitos.
Paragrapho unico. A certidão negativa exonera o immovei e isenta o adquirente de toda responsabilidade.
Art. 1.138. Nas coisas vendidas conjunctamente, o defeito
occulto de uma não autoriza a rejeição de todas.
Art. 1.139. Não pode um condomino em coid indivisível vender a sua parte a estranhos, se outro consorte a
qnizer, tanto por tanto. O condomino a quem não se der conhecimento da venda, poderá, depositando o preço, haver
para si a parte vendida a estranho, se o requerer no prazo
de seis mezes.
Paragrapho nnico. Sendo muitos os condominos, preferirá o que tiver bcmfeitorias de maior valor c, na falta de
bemfcitorias, o de quinhão maior. Se os quinhões forem cguacs
haverão a parte vendida os comproprietarios, que a quizcrcm
depositando previamente o preço.
SECÇÃO I!
DAS CLAUSULAS l:SI'ECIAES Á CO~IPI\A E VE:VUA

Dn retrovenda

:\ri,, L JU) O vendedor pode reservar-Sl! o dirnit~• do.
recobrar, em certo prazo, o immovel, que vendeu, restituindo o preço, mais as despczas feitas pelo comprador.
Paragrapho unico. Além destas, reembolsará tambonh
nesse caso, o vendedor ao comprador as empregadas em melhoramentos do immovcl, até ao valor por esses melhoranumtos
accn·scentado á propriedade.
Art. 1.141. O prazo para o resgate, ou retracto, mio
passará de tres annos, sob pena de se reputar não escripto;
presumindo-se estipulado o maximo do tempo, quando as
partes o n;io tkterminarem.
Paragrapho unico. O prazo do retracto, expresso, ou pre·
sumido, prevalece ainda contra o incapaz. Vencido o prazo,
extingue-se o direito ao retracto, e torna-se irretractavel a
venda.
Pode~
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continua aqui->

11

,\ri. 1.1.42. Na r•·trn,·mHla, o vemlcdor conserva a
sua ae<;êlo contra o.'; trTcl'iros :11-h:ptirentes da. coisa retrovendida., ainda <pH~ clles não conhc~cssmn a clausula de
rntracto.
Art. 1.143. Se varias pessoas tiverem direito ao retracto
Robn' a nH~sma coisa, e sú uma o exercer, poderá o comprador famr intimar as outras, para nellc accordarem.
~ 1." Nflo hav•~JHlo aecôrdo 1'111m os interessados, ou não
<lucrcndo 11111 th•ll('s entrar com a. imporlancia integral do
retracto, caducar~l o direito de todos.
,
§ 2. 0 Se os difkrentes condominos do predio alheado o
mlo rdrov•·mlenmi conjunctamenlP f' no mesmo acto, poderá
cada qual, 1k per si, f'XCrcitar sobre o respectivo quinhão, o
seu direito de rPtracto, sem qw~ o comprador possa constranger os demais a resgatal-u por intdro.
])a venda rt COJ!lcnto

\r L 1. Ui. :\ venda a contento n~putar-sn-à feita soh
eundic;iio suspensiva, se no contracto n;lo se Jlw tiYer dado
Pxpressamcnte o caracter· de condição resolutiva.
Paragrapho unico. Nesta espccie de venda, se clas~ifiea
a dos generos, que se costumam provar, medir, pesar, 011
~~xpPrimentar, antes de acceitos.
· Art. 1.145. As obrigações do comprador, que recebeu,
sob condição suspensiva, a coisa comprada, são as de mero
commodatario, l'mqtmnto não manifeste acceital-a.
Art. 1.14G. Se o comprador mio fizer declaração alguma
dentro no prazo, reputar-se-á perfeita a venda, qner seja
suspensiva a condição, quer resolutiva; havendo-se, no primeiro caso, o pagamento do pn·~o como expressão de que
acccita a coisa vendida.
Art. L 14 7. N:ío havendo prazo estipulado para a declaração do ('ornprador, o vemle<lor terá direito a intimai-o judicialmente, para que o faça 1•m prazo imprurogavel, sob pena
d1~ consid1>rar-se pcrfdta a venda.
Art. L 148. O Jircito resultante 1la venda a contento é
simplesmente pessoal.
Da preempção ou prefeJ•encia

Art. 1.149. A preempção, ou preferencia, impõe ao
comprador a obrigação de offerecer ao vendedor a coisa
que aquelle vae vender, ou dar em pagamento, para que
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este use de seu direit.o de prela<;ão na compra, tanto por
tanto.
Art. 1 . HW. A União, o Estado, ou o Municipio, oflerncerá ao ex-proprietario o immovel desapropriado, pelo preço
por que o foi, caso não tenha o destino, para que se desapropriou.
Art. f . HH . O vendedor pode tambem exercer o seu direito de prelação, intimando-o ao comprador, quando lhe constar que este vae vender a coisa.
Art. f . f 52. O direito de preempção não se estende senão ás situações indicar las nos arts. J . U.!J n 1 . HiO, nmn a
outro direi to real que não a propriedade.
Art. f. f 53. O direito de preempção caJncará, se a coisa
for movei, não se exercendo nos tres dias, c, se for immovel,
não se exercendo nos trinta subsequentes áquelle, em que o
comprador tiver affrontado o devedor.
Art. L 154. Quando o direito de preempção for estipulado a favor de varios indivíduos em commum, só poderá ser
exercido em relação á coisa no seu todo. Se alguma das pessoas, a quem elle toque, perder, ou não exercer o seu direito,
poderão as demais utilizai-o na fórma sobredita.
Art. f .155. Aquelle que exerce a preferencia, está, sob
pena de a perder, obrigado a pagar, em condições <~gmws, o
preço encontrado, ou o ajustado.
Art. 1 .156 . Hesponderá por perdas c damnos o comprador, se ao vendedor não der sciencia do preço c Jas vantagens, que lhe offerecem pela coisa.
Art. 1 .157. O direito de preferencia não se pode ceder
nem passa aos herdeiros.
Do pacto de melhor comprador

A.rt. 1 .158. O contracto de compra e venda pode ser
feito com a clausula de se desfazer, se, dentro em certo prazo,
apparecer quem ollcreça maior vantagem.
Paragrapho unico. Não excederá de um anno esse prazo,
nem essa clausula vigorará senão entre os contractantes.
Art. 1.15~. O pacto de melhor comprador vale por condição resolutiva, salvo convenção em contrario.
Art. 1 . 160. Esse pacto não poJe existir nas vendas de
moveis.
Art. 1 .161 . O comprador prefere a quem offerecer
eguaes vantagens.
Art. f .162. Se, dentro no prazo fixado, o vendedor
não acceitar proposta de maior vantagem, a venda se reputará
defini ti v a .
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Do pacto commissorio.

Art. ·I .1 63. Ajustado que se !lesfaça a v1~nda, nüo se
pagando o preço até certo tlia, poderá. o vendedor, não pago,
<ksfazer o contracto, ou pedir o preço.
Pamgrapho unico. Se, em dez dias de vencido o prazo,
o vendedor, em tal caso, mlo reclamar o preço, ficará de
pleno direito desfeita a venda.

CAPITULO Il
DA TROCA

Art.. I .161. Applicam-se á troca as dü;po:;ições refereu·
tos á compra u venda, com as seguintes modificações :
I. Salvo disposiç:lo em contrario, cada um dos contractan1.1 ~s pagará por metade as despezas com o instrumento da troca.
li. São nullas as trocas deseguaes entre ascendentes e descemlcntcs, sem consentimento expresso dos outros descendentes.

CAPITULO III
IlA DOAÇÃO

PJSPOS!Çtlll~ l:!:llAES

:\ri.. 1 .1 üri. r.onsi<lura-se <loação o contracto em que
uma pussoa, por liberalidaclc, transfere <lo seu patrimonio h<~ns
ou vanl.ngens para o de outra, que os acceita.
Art. 1 . 166. O doador pode fixar prazo ao donatario, para
d<·elarar se acceita,, on não, a liberalidade. Desde que o donat.ario, sciente do prazo, não faça dentro nelle, a declaração,
entender-se-á qm~ acceiton, se a <loação não for sujeita a
('ncargo.
Art.. 1.167. A doação feita em contemplação do merecimento do donatario não p1~rdc o caracter de liberalidade,
como o n:lo perde a doação remnneratoria, ou a gravada, no
excedente ao valor dos serviços remunerados, ou ao encargo
imposto.

Art. 1 .1 GS. A. doação f:u·-sc-á por instrumento publico,
ou particular (art. 134).
Paragrapho unico. A doação verbal será valida, se, versando sobre bens moveis e de pequeno valor, se lhe seguir
in-continenti a tradição.
Art. 1 .169. A doação feita ao nascituro valerá, sendo
acccita pelos paes . .
Art. 1 .170. As pessoas que não puderem contrar.tat· é
l'acnltaclo, niio obstante, acceitar doaçõe:oLpnras.
Art. 1 .171 . A doação dos paes aos filhos importa adt•:tntamento da legitima.
Art. 1 .172. A doação em fórma de subvençfw periodica ao beneficiado extingue-se, morrendo o doador, salvo se
este outra coisa dispuzer.
Art. 1 . 173. A doação feita em contemplação de casamento
futuro com certa e determinada pessoa, quer pelos nubentes
entre si, quer por terceiro. a um delles, a ambos, ou aos filhos
que, de futuro, houverem um do outro, não pode ser impugnada
por falta de acceitação, c só ficará sem effeito se o casamento
n;1o se realizar.
Art. 1 .17 4. O doador pode estipular que os bens doados
voltem ao snn patl'imonio, se sobreviver ao donatario.
Art. 1.17ti. É nulla a doação de todos os bens, S('Jll wserva de parte, on renda snfficientc parn, a snbsisteneia do
doador.
Art. 1 .176. Nnlh é tambem a doação quanto á parte,
que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade,
_
poderia dispor em testamento.
Art. 1 .177. A doação do conjuge adultero ao seu
cumplice pode ser annullada pelo outro conjuge, ou por
seus herdeiros necessarios, até dois annos depois de dissolvida
a. Rocicdade conjugal(arts. 178, § 7°, n. VI, c ~48, n. IV).
A.rt. 1.178. Salvo declaração em contrario, a doação em
commum a v:-~ rias pt)RSOa<; rnt(mde-se distribuída entre ellas por
e~nal.
_
Paragrapho unico. Sr) os rlonatarios, em tal caso, forem
marido e mulher, snbsistirú na totalid:-tdP a rloa~ão p:n·a. o conjuge sobrevivo.
Art. 1 .179 . O doador não ó obrigado a pagar juro;; moratorins, nr:m ó sujeito á evicç<1o, excepto no caso (lo art. 285.
Art. 1.180. O donatarin é obrigado a cumprir os encargos da cloação, caso forem a benefkin do cloadnr, tl1~ tt•rcciro, ou elo interesse geral.
Paragrapho unico. Se desta ultima nspecie for o encargo,
o Ministerio Publico poderá exigir sna ex,:cn,~:io, dnpois da
mortn do tloarlOI', se este m1o o tivm· feito.

SECÇÃO 11
DA niWOGAÇÃ.O DA DOAÇÃO

Art. 1 .181 . Além dos casos communs a todos os contractos, a doação tambem se revoga por ingratidão do donatario.
Paragrapho uni co. A doação onerosa poder-se-á revogar
por inexecuçflo do encargo, desde que o donatario incorrer
em mora.
Art. 1 .182. Não se pode renunciar antecipadamente
o direito de revogar a liberalidade por ingratidão do donatario.
Art. 1 . 183 . Só se podem revogar por ingratidão as
doações:
J. Se o donatario attentou contra a vida do doador.
11 . Se commettcn contra elle offensa physica.
III. Se o injuriou gravemente, ou o calumniou.
IV. Sn, podendo ministra.r-lh'os, reeusou ao doador os
alimontos, de que este necessitava.
Art. 1 . 184. A. revogação por qualquer desses motivos
pleitear-se-á dentro em nm anno, a contar de quando chegue
ao conlweimcnto do doador o f.1.cto, que a autorizar (art. 178,
§ 6°, n. J).
Art. 1 .185. O direito de que trata o artigo precedente
n:lo se transmitte aos herdeiros do doador, nem prejudica os
do dmiatario. Mas aquelles podem proseguir na acção iniciada
pelo doador, continuando-a contra os herdeiros do donatario,
se este fallecer depois de contestada a lide.
Art. 1.186. A revogaç<1o por ingratidão não prejudica
(JS direitos adquiridos por terceiro, nem obriga o donatarió a
restituir os fructos, que percebeu antes de contestada a lide ;
mas sujeita-o a pagar os posteriores, e, quando não possa
restituir em especic as coi:o;as do;ula~, a inllemnizal-as pelo
lllnio termo do seu valor.
Art. 1 .187. Não se revogam por ingra.tich1o:
I. As doações pmamente rm~uncratorias.
li. As onoradas com encargo.
lU. As qne S!~ Jizercm mn cumprimento de obrigação
natmal .
IV. :\s f!litas para Jctenninado casamento.
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CAPITULO IV
DA LOCAÇÃO

SECÇÃO I
nA WCAÇXO DE COISAS

llisposições aeraes

Art. f .1 88. Na locaç;1o de coisas, uma das partes se
obriga a ceder á outra, por tempo determinado, ou não, o uso
e gozo de coisa não fungivel, mediante certa retribniçiio.
Art. 1.1 R!l. O locador é obrig:Hlo :
I. A entregar ao !acatado a coisa alugada, com suas
pertenças, em estado rle servir ao uso a que se destina, e a
mantel-a nesse estarlo, pelo tempo do contracto, salvo clallsula expressa em contrario.
li. A garantir-lhe, durante o tempo do contracto, o uso
pacifico da coisa.
Art. 1 .190. Se, durante a locação, se deteriorar a coisa
alugada, sem culpa do locatario, a este caberá pedir reducção
proporcional do aluguer, on rescindir o contracto, caso já niio
sirva a coisa para o fim, a q11e se destinava.
Art. 1 .1 ~H . O locador resguardará o locatario dos
embaraços c turbaçücs de terceiros, que tenham, ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada, c responderá pelos
seus vicias ou defeitos, anteriores á locaçii.o.
Art. 1 .192. O locatario é .obrigado :
J. A s1~rvir-se da coisa alugada para os usos convencionados, ou presumidos, conforme a natureza della e as circnmstancias, bem como a tratai-a com o mesmo cuidado como 1'('
sna fosse.
li. A pagar pontualmente o aluguer nos prazos ajustados,
c, em falta de ajuste, segundo o costume do Jogar.
III. A levar ao conhecimento do locador as turbações de
terceiros, que se pretendam fundadas em direito (art. 1.191).
IV. A restituir a coisa, finda a locação, no estado em
que a rr-celwn, salvas as detm·ioraçõPs naturaes ao wm rl~
gnlar.
Art.. 1 .1 !la. s~~ o loeatario empregar a eoisa (~111 WlO
tlivcrso do ajust.a.Jo, ou do a que so destina, ou sn dia s1~
damnifica r por abuso do locatario, poderá o loeador, alt'·ut du
rescindir o contraeto, exigir perdas e damnos.

l'aragrapho uniw. Tlawmdo prazo estipulado á âuração
do contracto, antes do vencimento não poderá o locador
rehaver a coisa alugada, senão resarcindo ao locatario as perdas
c damnos resultantes, nem o locatario dcvolvcl-a ao locador,
senão pagando o aluguer pelo tempo que faltar.
Art. 1 .194. A locação por tempo determinado cessa de
pleno direito findo o prazo estipulado, independP.ntomente dn
notificaç:1o, ou aviso.
Art. 1 .195. Se, findo o prazo, o locatario continuar na
posse da coisa. alugada, sem opposição do locador, presumirse-á pro rogada a locaçüo pelo mesmo aluguer, mas sem prazo
determinado.
Art. 1 .196. Se, notificado o locatario, não restituir a
coisa, pagará, emquanto a tiver mil seu poder, o aluguer que
o locador arbitrar, e responderá pelo damno, que ella venha a
soffrcr, embora proveniente de caso fortuito.
Art. 1 .197. Se, durante a locação, for alienada a coisa,
não ficará o adquirente obrigado a respeitar o contracto, se
nelle não for consignada a clausula da sua vigcncia no caso
de alienação, e constar de registro publico.
l'aragrapho unico. Nas locações de immoveis, n;1o podtw:l,
J~«ll't'~rn, despf•dir o loeatario, spnfío observauos os praws tio

art. 1 . 20!J.
Art. 1.198. Morrendo o locador, ou o locatario, transl'!•re-sc aos seus henleiros a locação por tempo uetcrminadu.
Art. 1 .1 U!). Não é licito ao locatario reter a coisa alugada, excepto no caso de bemfeitorias neccssarias, ou no de
bemfeitorias uteis, se estas houverem sido feitas com expresso
eonsnnt.imento do locador.
Da locação de p1•edios

Art. 1.200. A locação de predios pode ser estipulada
por qnalqnnr prazo.
Art. 1. 201. Não havendo estipulação expressa em ccmtmrio, o locatario, nas locações a prazo fixo, poderá sublocar
o prl'llio, no todo, ou em parte, antes ou depois de havei-o
recebido, e bem assim emJwestal-o, continuando rcsponsavel
:w locador pela conservação do imrnovel e solu~,~~o do alugum·.
Paragrapho unico. Podt) lambem cPdPr a locação, consentindo e locador.
~\rt. 1.202. O sublocatario responde, subsidiariamente,
ao senhorio peln. import.all<~ia que dever ao sublocador,
qua.ndo t~stJ• lc1r dPtllandndo, P ainda Jll'los alugnPrns que !lH
\'l'lll'.t'I'I'JII dnl'allll' a JidP.
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§ 1. o Nf~sto caso, notificada a acção ao sublocatario, se
não declarar logo que adcantou alugueres ao sublocador,
presumir-se-ão fralldulentos todos os recibos de pagamentos
adcantados, salvo se constarem de escripto com data authenticada e certa.
§ 2. o Salvo o caso deste artigo, nas disposições anteriorm;, a subloca~~iio não estabch~c(\ direito,; nem obl'iga~ões
cntrf~ o sublocatario c o senhorio.
Art. f .203. H.escindida, ou finda, a locação, resolvem-se
as sublocações, salvo o direito de indemnização que JlOSS.'l.
competir ao sublocatario contra o sublocador.
Art. 1.204. Durante a locação, o senhorio não pode
mudar a fórma nem o destino do predio alugado.
Art. 1.205. Se o predio necessitar de reparações urgentes,
o locatario será obrigado a consentil-as.
§ 1 . o Se os reparos durarem mais de quinze dias, poderá pedir abatimento proporcional no aluguer.
§ 2. o Se durarem mais de um mez, e tolherem o uso
regular do predio, poderá rescindir o contracto.
Art. 1.206. Incumbirão ao locador, salvo clausula expressa em conlrario, todas as reparações llü que o pwdio necessitar.
Paragrapbo uni co. O locatario é obrigado a fazer por
sua conta no predio as pequenas reparações de estragos, que
não provenham naturalmente do tempo, ou do uso.
Art. 1.207. O locatario tem direito a exigir do senhorio,
quando este lhe entrega o predio, relação escripta do seu
estado.
Art. 1.20R. Responderá o locaiario pelo incendio do
prcdio, se não provar caso fortuito ou força maim·, vicio de
constrncção on propagação de fogo origin;Hlo em ou t.ro
predio.
Paragraplw unico. Se o predio tiver mais de um inquilino, todos responderão pelo incendio, inclusive o locador·, se nelle habitar, cada um em proporção da par·tc que
occupe, excepto pt·ovando-se ter começado o incendio na
utilizada por um só morador, que será então o unico responsavel.
Art. 1.209. O locatario do predio, notificado para entregai-o, por não convir ao locadm· continuar a locação de
tempo indef.erminado, tem o prazo de um mez, para o df~soc
enpar·, se for· urbano, e, se rnstico, o tln ilf'i,.:; lllf'ZCS (artigo
1.1!17, paragr·apho nnico).

THspo.~ição

especial nos predios urbnnos

Art. 1.210. Não havendo estipulação em contrario, o
t.mnpo da locat;:io de predio mbano regular-se-á pdos usos
loea.t~s.
Dispn.~içrTe.~

especiaes ang

predin.~

1'Usticos

Art. f .2f f . O locatario de predio rustico utilizai-o-á no
mistér a que se destina, de modo que o não damnifique, sob
pena de rescisão do contracto e satisfação de perdas e
damnos.
Art. f .2f2. A locação de prazo indefinido presume-se
contractada pelo tempo indispensavcl ao locatario para uma
colheita.
Art. 1.2f3. Na locaç.'io por tempo indeterminado, não
querendo o locatario continuai-a, avisará o senhorio seis
mezcs antes de a cleixar.
Art. 1.211·. Salvo njustc em contrario, nnm a esterilidade, nem o mallogro da colheita por caso fln·tuito, autorizam
o locatario a exigir abate no aluguer.
Art. f . 215. O locatario, que sae, franqueará ao que
entra o uso das accommodações necessarias a este , para começar o trabalho; <', reciprocamente, o locatario, q'ue entra,
facilitará ao que sae o uso do que lhe for mistér para a co•
lhcita, sPgundo o costunw do Jogar.
SEf:Ç,\0 li
DA LOC,\ÇÃO DE Sllll Vl~:us

Art. 1 . 216. Toda a especie de serviço ou trabalho licito, material ou innnateriaL pode ser contractada nwtlianiP
rPI.ribuiç:lo.
Art. f. 217. No contracto de locação de scr·viços, quando
qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento
pode-r:\. ~l'r e,;cripto <~ assign:ulo a rogo, snh,;en~vnndo-o, n!~Sf!~
rac;n, <Jnatm t.estl'mnnlw.s.

A. ri.. 1 . 218. Nilo se tendo estipulado, nmn chegando a
accór·tlo as partes, lixar-s<~-á por arbitramento a r·ctribniç:lo,
SI'~~~~ ndo o r:o,;tmnl' do Jogar, o f.t)mpo de serviço P sna qualidade.
Ari.. 1 . :?1 ~. \ retribnição pagar-se-á d<'pois de pmstado o st•rviço, st•, por eonvenç:lo, ou t•,osttmH', u:io houVl~r dl'
spr· a.dean tada, ou paga nm prestações.
Art. 1. 220. A locação de serviços n:lo se poderá convencionar por mais de quatro a1mos, embora o contracto

tenha por causa o pagamento de divida do locador, ou se destine á execução de certa e determinada obra. Neste caso,
decorridos quatro annos, dar-Re-á por findo o contracto, ainda
q11e não concluida a obra (art. 1.225).
·
Art. 1. 22·1. N:io havendo prazo estipubdo, nem se podemlo inferir tla natureza do contracto, on do costume do
Jogar, qualquer das partes, a seu arbítrio, mediantn prcvio
aviso, pode reinciclir o contracto.
Paragrapho unico. Dar-se-á o aviso:
J. (;om antece(lencia de oito dias, se o sala rio se h ou ver
fixado por tem pode um rnez, ou mais.
li. Com antecipação de quatro diaR, se o salario se ti ver
njnstado por semana, ou quinzena.
III. De vespera, quando se tenha contractado por menos
d<\ sete dias.
Art. 1 . 222. No contracto de locação de serviços agrícolas, não havendo prazo estipulado, presume-se o de um
anno agrarlo, que termina com a colheita on safra da prin·
eipal cultura pelo locatario explorada.
Art. 1.223. Não se conta no prazo do contracto o tempo
Plll que o locador, por culpa sua, deixou de servir.
Art.. 1.22L Não sendo o locador contractado para certo
c determinado trabalho, entender-se-á que se obrigou a todo
e qualquer serviço compatível com
suas forças e condições.
Art. 1 . 225. O locador contractado por tempo certo, ou
por obra determinada, não se pode ausentar, ou despedir,
sem justa cam;:t, antes de preenchido o tempo, on conclnida
a obra (art. 1. 220) .
Paragrapho unico. Se se despedir sem justa causa, terá
direito á retribuição venddn, mas responderá por perdas c
damnos.
Art. 1 . 22G. S:io justas causas para dar o lor.adm· por
lindo o eon trac.to :
I. Ter tle e::wreer funcçües publieas, on tlesmnpenhar
obrigações legacs, iurompativcis esta::~ on aqucllas CO!It a r.ontinu:H~ão do serviço.
JT. Achar-s1• in habilitado, por fim_:a m:tior, para rumprir· o r.ontracto.
lJI. Exigir o lncatario do locador serviços superiores ás
suas forças, defesos por IPi, r.ontrarios aos bons eostumn:J, ou
alheios ao contracto.
IV. Tratar o locatariu ao locador com rigor exens::;ivo,
ou não lhe dar a alimentação conveniente.
V. Correr o locador perigo manifesto de damno ou mal
consideravel.
·
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VI. Nií.o cumpr·ir o loeatario as ol>rigaçiics do cont.racto.
VTI. ommder o locatario, Oll tentar offcnder o locador na
honra de pessoas de sua fiunilia.
VIIT. Morrer o locatario.
Art.. 1 . 227. O locador poderá dar por findo o contracto
em qualquer dos casm; do artigo antr•c,.~!lfmte, embora o contrario tenha eonv<·ncionado.
§ '1 . " Despedindo-se por· qwtlf[uPr dos motivos espPdlkados 1111 artigo antcced<mtc, 1\S, I, li, v(~ vm, tl~l'á dir·eito
o loeador :'t remnnr:raç<io veneida, st•nt wsponsabili<ladr~ al~lltna parn, cou1 o locatario.
§ 2." Despedimlo-se por alguns dos mo ti vos designados
nesse artigo, ns. UI, IV, VI e VII, ou por falta do locatario
no caso do n. V, assistir-lhe-á direito á rctribuiçiio vencida
c ao mais do artigo subscqucntc.
Art. 1 . 228. O locatario que, sem justa causa, despedir·
o locador, será obrigado a pagar-lhe por inteiro a rctr·ibuiç<lo
vencida, c por metade a que lhe toc.aria de Pnt:lo ao lr~r·nto
lt'g-al do contracto.
Art. 1 . 22!1. S;lo justas causas pam ser· tlispcns::ultl
olocador· :

I. Enrermidade, on rptalqner olltr·:t cansa <[llP o tm·u~~
iJl(:apaz dos serviç.os contracL·ulos.
li. Vidos ou máu procedimento do locador.
III. Força maior que impossibilite o locat.ario de e um prir·
suas obrigações.
IV. Falta do locador á observancia do contr·acto .
. V. Imperícia do locador no serviço contmctado.
VI. Offensa do locador· ao locat:tl'io na honra <le pcssna
t.le sua f:-tmilia.
Art. 1 . 230. Na locação agricola, o locatario é ol>rigado
a dar· ao locador attestado <le que o contracto está findo ; c,
110 caso de recusa, o jniz a quem competir, tleverà cxpedil-o,
mulL1.ndo o r•~cusante em cem a duzentos mil réis, a favor do
locador.
Esta mesma obrigação subsiste, se o locatario, sem justa
causa, dispensar os serviços elo locador, ou se este, por motivo
justificado, der por findo o contr·acto.
Todavia, se, em qualquer destas hypotheses, o locador estiver em debito, esta circumstancia constará do attestado, ficando
o novo locatario responsavel pelo devido pagamento.
Art. '1 . 231. O locatario poderá despedir o locat.lor por
((llalqner das causas especificadas no art. 1.229, aiuda q•w
o 01 n t.ra rio tenha c ou vencionado.
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9 L" Se o locador for despedido por alguma das causas alli
particularizadas sob os ns. I, III e V, terá direito á retribuição
vencida, sem responsabilidade alguma para com o locatario.
§ 2. o Se for despedido por algum dos fundamentos alli
admittidos sob os ns. 11, IV c VI, terá direito á retribuição
vencida, respondendo, porém, por· perdas e damnos.
Art. 1 . 232. Nem o locatario, ainda que outra coisa
tenha contractado, pouerá transferir a outrem o direito aos
serviços ajustados, nem o locador, sem aprazimento do locatario, dar substituto, que os preste,
Art. 1.233. O contracto de locação de serviços acaba
com a morte do locador.
Art. 1 . 234. Embora outra coisa haja estipulado, não
poderá o locatario cobrar ao locador juros sobre as soldadas,
que lhe adeantar, nem, pelo tempo do contracto, sobre
divida alguma, que o locador esteja pagando com serviços.
Art. 1.235. Aquelle que alliciar pessoas obrigadas a
oatrcm por locação de serviços agrícolas, haja ou não instrumento deste contracto, pagará em dobro ao locatario prejudicado a ímportancia, que ao locador, pelo ajuste desfeito,
houvesse cte caber durante quatro annos.
Art. 1 . 236. A alienação do predio agrícola onde a
locação dos serviços se opéra, não importa a rescisão do
contracto; salvo ao locador opção entre continuai-o com o
adquirente da propriedade, ou com o locatario anterior.
SECÇÃO UI
[I

A E M l' n E I 'f A li

A

Art.. 1.237. O empreiteiro de uma obra pode coHLribuit·
para e lia. ou só com seu trabalho, ou com ellc c os matcriaes.
Art.. 1 . 238. Quando o empreiteiro fornece os ma.teriaes,
correm por sua conta os riscos até o momento da entrega da
obra, a contento de quem a encommendou, se este não estiver
em mora de receber. Estando, correrão os riscos por cgual
contra as duas partes.
Art. 1. 239. Se o empreiteiro só forneceu a mtio !I e obra,
lodos os riscos, em que n<io tiver culpa, correr;io por conl<t
do dono.
Art. 1.2i0. Sendo a empreitada unicamente de lavor
(art. 1.239), se a. coisa perecer antes de entregue, sem
mora do do~ o, nem culpa do empreiteiro, este perderá tam-.
bem o salano, a não provar que a perda resultou de defeito

dos materiaes, P- que Pm 1Pmpo n'clam~ra contra a sua quantitlad!~ ou fJUalid~vk.
:\ rt. l . ~41 . Se :1 obra constar de partes distincta~:,
ou for dag que se df)tcrminam por medida, o empreiteiro terà
direito a rp1e lambem se Vf'rifiqn•'· pnr m~dida, ou élegundo
a:; part~~s ·~m qw~ se dividir.
l';t.ra~rapho

nniro. 'l'ndo o •pw :-;t' pag-ou, (ll't'StlllH'-:;c

v•·riticado.

Art. I .:H2. Coucluida. <t obra

dt~ accôrdo

com o ajuste,

n costumt~ do Jogar, o rlono ó obrigado a

recebei-a.
PodPrA, pon'm1, t•njcital-a, ~'~~ o .-mpreiteiro sn afastou das
i nstrncçóPs J"Pf;t~bidas ~~ dos planos dados, ou das regras
1P~.hnicas em tr;thalhos de tal natureza.
!\ rt. ·t . 2-í.:J. No caso do artigo antecedente, segunda
partP, pod~~ o tp.w t'nconmwndou a ohra, ''m Vi'Z de enjeitai-a,
reeehPI-a com abatimento no pre~o.
Art.. J . 24-L O empreiteiro é obrigado a pag-ar os mat•.~
ri:ws que recebeu, se por impericia os inutilizar.
Art. 1 . 241;. Nos contractos de empreitada de cdificios ou
011lras conslruc•;ões c.onsidl'l'aveis, o Plllpreiteiro de materiacs
c execuç:lo responder<'t, durante cinco annm;;, pela solidc:;o; n
segurança do trabalho, assim em razão elos materiaes, como
do solo, excepto, quanto a ·~ste, s•~, n:lo o achando firme, pn~
y,·niu Clll tempo o dono da obra.
Art.. 1.~-H-li. O an;hikcto, ou constructor, qut~, por cmpwitada, se in~,;tuubir dl· executar uma obra segundo plano
acceito por quem a encommenda, não terá direito a exigir
· accrescimo no preço, a inda que o elos salarios, ou o do matenal,
encareça, nem ainda que se altere ou augmente, em relação
á planta, a obra ajusttda., salvo se se augmentou, ou alterou,
por instrucções escriptas do outro contractante e exhibidas
pdo empreiteiro.
Art. 1.2.1-7. O dono da obra rpte, fóra dos casos estabelecidos nos ns. 111, IV e V do arl. 1.22\.l, resdndir o contracto, apezar de começada sua execiiÇ<Io, indemnizará ao
cmprei t.cir·o das despezas e do trabalho feito, assim como dos
lucros que este poderia ter, se concluísse a obra.
1111
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CAPITULO V
DO EMPRESTI:IlO

SECÇAO I
no cmmooAro

Art. l. 2íR. O conunodato ó o emprestimo gratuito de
coisas não fnngiw·is. P~rfaz-s•~ com a frarlição do o~jccto .
.\rt. I . :.H.-!1. Os tulorP.-., cnradorf's, ~~ em gP-ral todos os
administradon•s tlf' lwn~ alheios nJo pod~rào dar em commodatn. sem altf.orizar·;to especial, os bens c•mliados á sua guarda.
o\ rt. l. 2iJO. s,~ () CO!lllllüdato n::í.o tiver prazo wnvendonal, presuwir-sf:-lhe-:i o nel'.essario para o uso concedido;
nào puckndo o conwwdante, salvo necessidade imprevista c ur~rntt', n·conh•·cida. pelo juiz, suspender o uso c gozo tla coisa
;;mpr•~stada, a.nfi'S •h: lintlo o pra.zo co11 ,-,•ncional, ou o <pu: se
df'ft'l'lllÍIW IH' lo uso IHtl.nrgado.
\r L I . ::!llt . O commodatario í: obrigado a conservar,
como s•: sua propria fôra., a coisa emprestada, não podendo
usa l-a. senü.o de acc~ôrtlo com o cont racto, ou a n:tf 11 r••za. rlelb,
sob pena th: responder por perdas c damnos .
.\rt. I . 252. O commodatario constituitlo em lllora, alt'~m
de por ella responder, pagará o aluguer ,{a coist tluranle o
tempo do atrazo em rcstituil-a.
Art. 1 . 253. Se, correndo risco o objecto do commodato
juntamente com outros do commodatario, antepuzer este a
salvaç<lo dos seu~, abandonando o do commodante, responderá
pelo damno occorrido, ainda que se possa attribuir a caso fortuito, ou força maior.
Art. 1 . 2lJ.i. O COilllltüdatario não poLierá jamais rct:obrar do conunodanle a~ tlespezas feitas com o uso e gozo
da coisa cmprest::ula.
Art. 1 . 21.1!). Se tluas ou mais pessoas forem simultaneamente comnwdatarias Je uma coisa, ficarão solidariamente
rcsponsavcis para com o coiiimodaute.
SECÇÃO 11
DO MUTUO

Art. 1.21Hi. O mutuo é o emprestimo de coisas fungivt:is.
O mutuario é obrigado a restituir ao mutuante o que delle
recebeu em coisas do mesmo genero, qualidade e quantidade.
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.\rt. 1. 2!)7. Este emprestimo transfere o domínio da
coisa. emprestada ao mutuario, por cuja conta correm todos
os riscos de lia desde a tradicão.
Art. 1. 2r.i8. No mutuÓ em moedas de oiro c prata pode
convencionar-se que n pagamento se effectuc nas mesmas cspecies c quantidades, qualquer que seja ulteriormente a oscillação dos seus valores.
Art. 1.259. O mutuo feito a pessoa menor, sem previa.
autorização claquelle sob cuja guarda estiver, não pode ser
rehavido nem do mutuario, nem de seus fiadores, ou abonadores (art. 1 . 502).
A.rt. 1 . 260. Cessa a disposiçüo do artigo antecedente :
I. Se a pessoa de ct~ja :wtorizaçiio necessitava o mutnario,
para contrahir o emprestimo, o ratificar posteriormente.
li. Se o menor, estando ausente essa pessoa, se viu obrigado a contrahir o emprestimo para os seus alimentos habituaes.
111. Se o menor tiver bens da classe indicada no art. 3~H,
n. li. Mas, em tal caso, a execução do credor n:1o lhes poderá ultrapassar as forças.
Art. 1. 261 . O mutuante pode exigir garantia da restituição, se antes do vencimento o mutuario soffrer notoria mudança na fortuna .
Art. 1.262. É permittido, mas só por clausula expressa, fixar
juros ao emprestimo de dinheiro ou de outras coisas fungíveis.
Esses juros podem fixar-se abaixo ou acima da taxa
legal (art. 1 . 062), com ou sem capitalização.
Art. t. 263. O mutuario, que pagar juros não estipulados, n:1o os poderá rchaver, nem imputar no capital.
~\rL 1 . 26i. Não se Lendo convencionado expressamente,
o prazo do muLuo será :
I. Até á proxima colheita, se o mutuo 1or de productos
agri~.:olas, assim para o consumo, como para a semeadura.
H. De trinta dias, pdo menos, até prova em contrario,
se für de dinheiro.
IJl. Do espaço tle tempo r1uc tlcclarar o mutuante, se
ior de qualquer outra coisa fungi ve!.
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CAPITULO VI
DO DEPOSITO

SECÇÃO I
llU I>El'OSITO

VOLUNTAfiiO

;\ rt. 1 . 26li. Pelo contracto de deposito rccehe o dopo·
sitario um objecto movei, para guardar, até que o depositante o reclame.
Paragrapho uni co. Este contracto é gratuito; mas as
partes podem estipular que o depositario seja gratificado.
Art. 1 . 266. O depositaria é obrigado a ter na guarda
e conscrvaç;1o da coisa depositada o cuidado e diligencia quo
costuma com o que lhe pertence, bem como a rcstituil-a,
com todos os fructos e accrcscidos, quando lh'o exija o depositante.
Art. I . 267. Se o deposito se entregou fechado, collado,
scllado, ou lacrado, nesse mesmo estado se manterá; c, se
for dcvassa(lo, incorrerá o depositaria na prcsumpção de
culpa.
·
Art. 1. 268 .. Ainda que o contracto fixe prazo á restituição, o depositaria entregará o deposito, logo que se lhe
exija, salvo se o objecto for judicialmente embargado, se sobre
elle pender cxccuç<1o, notificada ao dcpositario, ou se elle
tiver motivo razoavel de suspeitar que a coisa foi furtada,
on roubada (art. 1. 273).
Art. 1 . 269. No caso do artigo antecedcnt(~, 1111 i111a
parte, o rlcpositario, expondo o fundamento da sust)('ila, n~
q ucrerá q uc st~ rt~colha o ohj1~cto ao dqJOsito publico.
Art. 1.270. ~\o depositaria será facultado, outrosilll, n~
(JIWnT deposito judicial da coisa, quando, por motivo plau~ivel, a mio possa guardar, e o depositante não lh'a f]_lleira
n'ceber.
Art. I . 27 I . O depositaria que por força maior hou v1~r
penli(lo a coisa tlepositada e recebido outra em seu logar, ó
übrigado a entregar a segunda ao depositante, c ceder-lhe as
acçi'íes, que no caso ti ver contra o terceiro rcsponsa V('l pela
restituk,<io lia primeira.
;\ rt.. 1.272. O herdeiro tio depositaria, que de boa fó
vendeu a coif'a depositada, é obrigallo a assistir o tlcpositante
na rcivindicaç;io, o a restituir ao comprador o preço recebido.
Art. 1.273. Salvo os casos previstos nos arts. 1.268 c
1.269, não poderá o depositaria furtar-se á restituição do
Poder Lcgislati1·o -
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deposito, all•~gando n:lo pertencer a coisa ao de_positm~t.e, ou
oppomlo compunsaç.;To, excepto se noutro depostto se fundar
(art.. 1.2~7).
·
Art. 1.271:. Sendo varios os depositantes, e di visível a
coisa, a cath um sú entregará o depositario a respect.i va
pari.•~, sal vo se houvt~r cn1 r e elles solidariedade.
Art.. 1.271_;. Sob pena th~ responder por perda:; e damnos,
n;io pmkrú. o dt~positario, sem licença expressa tlo dt~posi
tante, servir-se da 1:oisa depositada.
<\rt. 1.271). Se o tlupositario se tornar incapa:t, :1 pesso:t
qw: lh1~ :tss11mir a administraç;io tlos lwns, diligt•.nciará imm•:·
diatauwnlt• n·stit11ir a coisa tlcpositada., 1:, n;l.o tpu:n~ndo ou
nrto podt•ntlo o tkposita.nl•~ n·cdwl-a, n:colhel-a-:í. ao tkposito
puhlico, ou pronlovt•r;'t a nonwat:<io rk outro deposit:uio.
Art. 1.:277. O dnposilario n;1o responde pelo:; ca:;os fortuito:; n•~m tk força nmior; mas, para q 1w lht: valha a excusa,
t•·rá tk provai-os.
Ari. ·1.27:-i. n duposi tanlt: ,·~ obrigado a pagar ao depositario as dPS[ll~zas li•itas com a eoisa, ~~os pn•jnizm; tfUC do
deposito provinn•tn.
Art. 1.27!J. O tlt!.ptJsitario potlerú. reter o dnposito até
que :w lhe pagw; o li•tuido valor das dcspe;r,as, ou dos prcjuiws, a tJliP st; rPfi'L"t' o artigo anterior, proyantlo immcdianumft: Pssl's pn·jniws 1111 •·ssas dcspt:zas.
Paragraphn unico. St~ 1•ssas tkspt;:r,a.s ou prPjuizos nfto
formn provados snlliciPillemPnln, on fon~m illiquidos, o depositario pO!kr:'t. t~xigir cau•:•lo itlonea do tleposit.ant.e ou, na
ütlta desta, a. l'l'JJHH~:Io 1la coisa para o tkposito puhlico, ató
tpw St' litfuidcm.
Srt. L2HO. O dPpusilo dt: coisas lungiYPi.-;, nm tJlll3 o
depositario se ohriç;111: a restituir ohjnctos tio mesmo g•:m~ro,
qualidade ~~ tfUantidadl', n'~nlar-s•~-:'1. 1wlo disposto ao~rca do
mntno (arts. 1.256 a 1.264-).
A.rt. 1.281. O deposito voluntario provar-se-á por
cscripto.

lJO lJEI'OSITU

Art.. 1.282.

[. O que st·
(:nt.

l'IECE~~AI\IU

g tlt·posito neces:;arlo:
f:u~

t'lll

tks•·mpt~nho

de nbrig:u:<lo legal

1.28:~).

1l. O que Ht~ ellecllla por occasião de alguma calamidade,
como o incemlio, a innmlação, o naufragio~ ou o saque.
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Art. f .2Ril. O deposito de que se trata no artigo antecedente, n. I, n·gcr-~e-;í. pela rlisposiçflo da respectiva lei, (~,
ao silencio, ou ddlcinucia de lia, pdas concernentes ao deposito voluntario (a rls. 1.2(i5 a f.28f ).
l'aragra.pho u 11 ico. Essas disposi<:õcs applicam-sc, outro•
sim, aos depo~if(JS pn~vístos no ::trt. 1.282, n. 11 ; podendo
estes cerf ificar-s1\ por qualquer meio de prova.
·
Art. f .28 L A esses depositos é equiparado o das bãgagens dos via:jantes, hospedes ou freguezes, nas hospedarias,
l$tala.gens 011 casas 1le pensüo, onde cll(•s csti verem.
Paragra.plw unico. Os hospedeiros ou estalajadeiros por
f'.llas responder;io como depositado.,;, bem como pelos furtos c
roubos que perpetrarem as pessoas empregadas ou admitticlas nas suas casas.
Art. 1 . 28!i. Cessa, nos casos do .artigo antecedente, a
responsabilidade dos ho:c;pcd8iros ou estalajadeiros:

I. Se provarem que os factos prejudiciaes aos hospedes,
viajantes ou freguezcs, não podiam ter sido evitados.
H. Se occorTf'r força maior, como nas hypotheses de escalada, invasão da cas~t, roubo :í. mão armada, ou violencias
semelhantes.
Art. f . 286 . O deposito necessario não se presumn gratuito.
Na hypothrsc do art. 1.284, a. remuneração pelo deposito está incluida no preço da hospedagem.
Art. 1 . 287. Seja voluntario ou neccssario o deposito, o
depositaria, que o não restituir, quando exigido, será compellido a fazel-o mediante prisão não excedente a um anno, e
a resarcir os prcjuizos (art. f . 273).
CAPITULO VII
DO IIIANDATO

SECÇÃO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1 . 288. Opera-se o mandato, quando alguem recebe de outrem poderes, para, em seu nome, praticar actos,
ou administrar interess1~s.
A procuração é o instrumento do mandato.
Art. f . 289. Todas as pessoas maiores ou emancipadas,
no gozo dos direitos civis, são aptas para dar procuração mediante instrumento particular do proprio punho.

!HO

§ 1. o O instrumento particular deve conter designaç:1o
do Estado, da cidade ou circumscripção civil em que for passado, a data, o nome do outorgante, a· individuação de quem
seja o outorgado c bem assim o objectivo da outorga, a natureza, a designação e extensão dos poderes conferidos.
§ 2. o Concorrendo no mesmo instrumento varios outorgantes, Hf~rá escripto por um e assignado por todos.
§ 3. o Para o acto que não exigir instrumento publico, o
mandato, ainda quando por instrumento publico seja outorgado, pode substabelecer-se mediante instrumento particular.
§ 4. o O reconhecimento da lettra e firma no instrumento
particular é condição essencial á sua validade, em relação a
terceiros.
Art. 1 . 290. O mamlato pode ser expresso ou t..'tcito,
verbal ou escripto.
Paragmpho unico. Presume-se gratuito, quando se nfto
estipulou retribuição, excepto se o objecto do mandato for
daquelles qne o mamlatario trata por officio ou prolissão
lucrativa.
Art. 1 . 291 . J:>ara os actos que exigem instrumento publico ou particular, não se admitte mandato verbal.
Art. 1 . 292. A acceitação do mandato pode ser tacita, e
resulta do começo de execução.
Art. 1 . 293. O mandato presume-se acceito entre ausentes, quando o negocio para que foi dado é da profissão do
mandatario, diz respeito á sua qualidade official, ou foi offerecido mediante publicidade, e o mandatario não fez constar
immecliatamente a sua recusa.
Art. 1 . 294.·. O mandato pode ser especial a um ou mais
negocios determinadamente, ou geral a todos os do mamlanle.
Art. 1. 295. O mandato em termos genws só confere
poderes de administração.
§ 1. o Para alienar, hypothecar, transigir, ou praticar
outros quaesquer actos, que exorbitem da administração ordiriaria, depende a procuração de poderes especiaes e expressos.
§ 2." O poder de transigir (arts. 1 . 02o a 1 . 036) nii.o
importa o de th·mar compromisso (arts. 1. . 037 a 1. . 048) .
.\rt. 1. . 296. J:>odc o mandante ratificar ou impugnar os
;\el.os praticados em seu nome sem poderes sufficientes.
Paragrapho unico. A. ratificação ha de ser expressa, ou
resultar de acto inequívoco ; mas, sendo valida, retroage it
tlala do acto .
Art. 1. . 297. O mandatario, que exceder os poderes
do mandato, ou proceder contra elles, reputar-se-á mero

~estor de negocios, em quanto o mandante lhe não ratificar
os actos.
Art. L 298. O pubere, não emancipado (art. 9), pode
ser mandatario, mas o mandante não tem acção contra ellc
senão de conformidade com as regras geraes, applic:weis ás
obrigações contrahidas por menores.
Art. 1 . 2!)!). A. mulher casada nii.o pode acceitar mandato sr,m :mtoriz:u:iio do marido.

SECÇÃO 11
DAS ORRIGAÇÍ>F.S DO ~IANOATARIO

Art. 1 . 300. O mandatario é obrigado a applicar toda a
sua diligencia habitual na execução do mandato, e a indemnizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquelle
a quem substabelecer, sem autorizaç:io, poderes que devia
c~xcrcer pessoalmente.
~ 1. o Se, não obstante prohibição do mandante, o m:mdatario se fizer substituir na execução do mandato, respondm·:í.
ao seu constituinte pelos prejuízos occorridos sob a gr.rencia
do substituto, nmbora provenientes de caso fortuito, salvo
provando que o caso teria sobrevindo, ainda que wln ti vrssn
havido substabelecimento.
§ 2. o Havendo poderes de substabelecer, só serão
imputaveis ao mandatario os damnos causados pelo substabckcido, se for noto!'iamente incapaz, ou insolvente.
Art. 1 . 301 . O mandatario é obrigado a dar contas de
sua gerencia ao mandante, transferindo-lhe as vantagens
provenientes do mandato, por qualquer titulo que seja.
Art. 1 . 302. O mandatario não pode compensar os prejuiws a que deu causa com os proveitos, que, por outro lado,
tl~nha grangeado ao seu constituinte.
Art. 1 . 303. Pelas sommas que devia entregar ao mandante, ou rncnbeu para despezas, mas empregou em prow~itn
seu, pagará o mandalario juros, desci!- o momento em que
abusou.
Art. 1 . 304·. Sendo varios os manclatarios nomeados no
mesmo instl'llmento, entender-s11-á que são successivos, se
não forem expressamente declarados eonjnnctos, ou solidarios,
nem especificadamcntt~ designados para actos diffcrentes.
Art. 1 . 30!). O mandatario é obrigado a apresentar o
instrumento do mandato ás pessoas, com quem tratar em
nome do ma.ndanl!~, sob pena de responder a ellas por
qualqtwr actn, !file lhe exceda os poderes.

continua aqui->
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Art. 1 . 306. O terceiro que, depois de conhecer os poderes do mandatario, fizer com elltl contracto exorbitante
do mandato, não tem acção nem contra o mandatario, salvo
se este lhe prometteu ratificação do mandante, ou se responsabilizou pessoalmente pelo contracto, nem contra o mandante, senão quando cst u hon ver ratificado o excesso do
procurador.
Art. 1. 307. Se o mandatat·io obrar em sen proprio
nome, não terá o mandante acç;i.o eontra os que com elle
contractaram, nem Pstes contra o mandante.
Em tal caso, o mamlatario ficará directamcnte obrigado,
como se sen ftlra o JH'goc.io, para t:om a pPssoa, r.om quem
contracton.
Art. 1 . 308. Embora scifmte da mortu, intenlicção ou
mudança ele estado elo mandante, deve o manJatario concluir
o negocio já eonwçado, se houvm· peri~o na demora.
SECÇ;\C) 111
DAS ORRJGAÇÜF.S DO MANDA!'ITE

Art. 1 . :w9. O mandante é obrigado a satisfaz r r todas
as obrigaçõPs contrahidas pelo níanJatario, ua conformidade
do mandato conferido, e adeantar a importancia das despezas
necrssarias à oxecução delle, quando o mandatario lh'o pedir.
Art. 1 . 31 O. E obrigado o mandante a pagar ao mandatario a remunerat;:lo ajustada n as despezas de execução do
mandato, ainda que o negocio n:1o surta o Pstwr:tdo effeito,
salvo tendo o mandatario culpa.
Art. 1 . 311 . As som mas adeantadas pelo manJatario,
para a exccuç:1o do mandato, vencem jnros, desde a data do
dosembolso.
Art. 1. 312. f: egualmente obrigado o mandante a resarcir ao mandatario as perdas que golfrer com a execução
do mandato, semprP C(lli' n:lo resultem de r·.nlpa su<~, nu excesso
de poderes.
Art. 1 . 31::. Ai11Ja <pie o manda ta rio contrarit\ as inst.rucçnes do mandante, se nüu excedeu os limites do mandato,
ficará o mandante obrigado para com aquelles, eom quem o
srm procurador contracton; mas terá eontra f'ste acção pelas
perdas ll <lamnos r<~snltantes da inobservaucia das instrncções.
Art. 1.:114. :)e o mandato CIJr outorgado por varias
pessoas, o para negocio commum, cada unn fieará solidariamente re~ponsavel ao mandatario por tollos os compromissos
f~ effeitos do mandato, salvo direito regressivo, pelas quantia3
que dia pagar, contra os outros mandantes.
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Art. 1 . 3'1 5. O m::mdatario tem sobre o objecto do mandato direito de retnnção, até se reembolsar do qnc no desempenho do tmcargo despcndtm.
SECÇÃO IV
O~

F.XTINCÇÃO DO BIANDATO

Art. 1.316. Cessa o mandato:

I. Pela revogaç:1o, ou pela renuncia.
11. Pela morte, ou interdicção de uma das partes.
IH. Pnla mudança de estado, que inhabilite o man<lantc para eonfArir os poderes, ou o mandatario, para os
Pxnrccr.
IV. P1•la furmina~<ln do prazo, on pnla co11dus:io do
m~godo.

Art.. 1 . :1'17.

Jt irrcvoga vnl

o mandato:

I. Quando sn ti ver convencionado qun o mandante não
ptl.S!'l:t. n~vogal-o,

ou filr em cansa propria a procuração <lada.
11. Nos easos, mn g-eral, mn que fin· condiçiio dtl um conlrado L>ila.1.Pral, on 111nio dtl cumprir uma obrigação cont.r:u·.Jada,
rotlto t\ nas ldl.r:ts tl onlnns, o mandato dtl pagai-as.
111. (luando wnftll'ido ao Rocio, como adtliinisfrador ou
liqnidanltl da soeit•dadn, por Jisposi~lii.o do omfrar.fo social,
!'laivo Stl Ji\'I'I'S:t.llll'llftl St' dispttZIH' IIOS estatutos, Ott t'ltl II'XfO
"~;ptlt:ial dtl ltli.
Art. 1.:118. A rtwognção do mandato, notifkada s6menlt~ ao mantlatario, n:1o se pode oppor aos terceiros, que,
ignorando-a, tlt• boa ft'l com ulltl trataram; mas ficam salvas ao
cousl.ituint.e :1~ ac<:flt•:-~, rrr11~ llO r.asn llw pos,;am r~abPr, eolltra
o procura dor.
Art. 1.:11 !1. T:tllfo que for comnmnicada ao mandatario
a JloHwa~:lo t!P ott tro, para o HHlSJtto nPgot:io, r·onsidt ~rar-sl'-á
n~vogado o ruandalo aJtlnrior .
.''HI .. 1.:120. ·\ l't'llllllei:t Jo mandato sprft ronnnnnieadn. n.n lll:lttdanft•, rpw, SP1 for· pt·<·jwlieado pt~la sita i~toppor
tunid:u!t~, 1111 pl'!a lttlla dt~ tempo, afim dtl prover à suhstitni<.;ão do prot:ll rador, sPr:i illdcmn izadn pdo manda ta rio,
salvn sn t•siP provar· rpw n:io po1lia t~ontinnar 110 tll:llld:tto
!"1'111

prl'jnizo

<·,on,;id<~ra.vd.

:\ rt. 1 . :l21 . S;io valiJos, a respl'Íio tlos cnltlrah1mtes
dn boa m, OS :tCIOS t:llrll I~S(I'S ujnstados em llO!tlü do TllantJante
pdo mandatario, emqnanto este ignorar a morte Jaquclle, ou
a extincç<lo, por qu:tlqncr outra causa, do mandato (artigo

1.316).

AC'lUS IHI l•UJH.It
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Art.. 1 . 322. Sn fallceer o mamlatario, pendente o negocio a elle commcttido, os herdeiros, tendo sciencia do mandato, avisarão o mandante, e provitlenciarão a bem dellc,
como as circumstancias exigirem.
Art. 1. 323. Os herdeiros, no caso do artigo antecedentP, dPvcm limitar-se :ís mrdidas eonservatorias, ou continuar oc.; nt~goeios ptmr!ent.ns, que se n:io possam demorar
sem perigo, n~gulando-se os st~us servit;os, dentro nesse limito
ptdas 1uesmas JHlnnas, a qtrc os do mandatarin est:io sujeitos.

SECÇAO Y
llO

~IA'\'llATO

.TUOif.lAT.

Art. 1 . 324. O mandato judicial pode ser conferido por
inst.r·tmwnto publico nn particular, devidamrntf' authcnticado,
a JH~ssoa tpw possa procurar em juizo .
.\ rL 1. :12rj. Podt•m SN prneur:ulor·ps Pm juizo, todos os
h·g:dllll'lltt• habilitados, que n:io fon•m:
I. Mmwn·s de vin1t•
n:io t!Pda.r:ulos maion•s.
IJ ••JIIÍZI'S

P lllll

<1111H•s, n:io cnmnr.ipadns on

Clll t~XI'!'eLCÍO.

111. Eseriv:it•s ou outros funr,r.innar·ios jmlieiacs, rmTcndo
o pleito nos) 11 izm; ondt> st·rvir·t•IJJ,

I' nfío pror.Jll'arHio dlcs Plll
e:r 11sa. propna..
I V. lnhibitlos por scntnnt.:a dt~ pror.11r·ar· f'lll juizo, ml de
cxPrecr officio publico.
V. .\ sct•ndt>nlt·c.;, df'sr,cndt•ntl's, ou inn:los do jnh-: da
eausa.
VI. Ascr~m!tm1.Ps, ou l!f'srt~n!lt•ntPs da parti· advrrsa, c~
et·p1o t~lll eausa propria.
Art. 1 . :l2fi. A proeurar:iio para o fôro Pm grral n:io
<·.on!i•r·1~ os podrrPs pam ar.tos, tJIW os Pxijam t'spcciacs.
A ri.. 1 . :127. Cone.;! ituidoc.;, para a mt•sma eausa c prla
nH~suta pessoa, tlois ou mais proeurador<•s, consideram-se nollH'ados para fnnccionar na falta um do outr·o, c pela ordem
da nonH~açüo, sn n:io forPm solitlarios. l\lns a nonwaç;lo conjnneta podP conter a d:wsula dt~ rpw um nadn. pratiqun Sl'lll
os o11tros.
Art. 1. 32S. O subst:Jbelccimento, sem reserva ele podl~n~s, mlo snndo notificado ao constituintP, não is1mla o pro"" nulo r dt• responder pelas obrigaç~ões do mamlato.
\ rt. 1. :l2fl. Sob pl'na t!P n·spollller pr~lo damno resul1an1t•, o advogado, oi1 ]H'OCIII'n.dor, lflll~ accc·ilar a proeuratura,
llf'íO ::lt' pntJtor:'t I'X('Il.R:tl' Sl'lll lllllliWl justo, t•, SI~ O 1.ÍV1'!' 1 avi-

sará em tempo o c:onstit11 intP, afim de !JIH~ llw nonwie successor.
Art. 1. 330. As obrigaçõrs do advogado c do procurador s<"r:1o deU·rminadas, assim pelos termos tia procuração,
r,omo, c principalmente pelo contracto, cscripto, on ver·!Jal, nm
q111~ st~ llws houvt•t'P1ll ajustado os snr·vic:os.

CA.PITHLO VIII
DA C1ESTÃO

DE NEflOC:IOS

Art. 1 . :331 . Aqucllc, que, sem autorizaçfio do interessado, intcrvrm na gcstüo de negocio alheio, tlirigil-o-à
segundo o interesse c a vontade presumivcl de sru dono,
ficando rcsponsasnl a este e ás pessoas com quem tratar.
Art. 1. 332. Se a gestüo tot· iniciada contra a vontade
manifesta ou prcsumivcl do interessado, responder:i o gl'stor
até pelos casos fortuitos, nilo provando fJile tf'l'iant sohrl'vindo, ainda. quando se houvesse abstido.
Art. 1. 3:13. No caso tlo artigo antecctlcntn, fW os prn.i nizos da gl's1<1o Pxcederern o seu provdto, podl'r:'t o dono
do twr;ocio exigir rpu! o gt•stor restit11a a.s eoisas ao t~stado antm·ior, on lhe indt•mnizl~ a diflt~rcnça.
Art. 1.334. Tanto que ser possa, cmnmtmicar:'t o ~~~stot•
ao dono do nC"gocio a gestüo, qne assumiu, agnanlando-1111' a
n~spnsta, se tia eSJH'I':l n:1o resultar perigo.
Art. 1. :J3ti. Emquanto o dono nüo providt•ndar, velará o gestor pelo negocio, até o levar a cabo, esperando, se
aquelle fallecer durante a gestão, as instrucções dos henlciros,
sem se descuidar, entretanto, das medidas que o caso reei ame.
Art.. 1 . 336. O gestor envidará toda a sua tliligcncia habitual na administraç:lo do negocio, resarcindo ao dono todo
o pn~juizo resultante de qualquer culpa na gcst;1o.
Ar·t. 1.337. Se o gestor se fizer substituir por ontt·em,
responderá pelas faltas do substituto, ai111la que seja pessoa
idonca, sem prcjuizo da acção, qne a Pile, on ao dono do 111'gocio, contra clla possa caber.
Paragrapho uni co. Havendo mais de nm gt)stor, ser:í
solidaria a sua responsabilidade.
Art. 1.338. O gestor responde pelo caso fortuito, quando fizer operações arriscadas, ainda qtw o dono costumasse
lazel-as, ou quando preterir interesses deste por amor do:=;
~tlUS.

Pamgrapho unico. N:1o obstante, querendo o dono aproda gt)st:lo, serú obrigado a indl)tllnizar ao gr•. '\l.or as
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despezas necessarias, quo tiver feito, o os prejuizos, qne, por
eausa da gestão, houvor soffrido.
Art. 1 . 339. Se o negocio for utilmente administrado,
cumprirá o dono as obrigações contrahidas em seu nome, re<~mbolsando ao gestor as despezas neeessarias ou uteis qnn
houver feito, com os juros legaes, dcsdr~ o clesembolso.
§ 1." A. utilidade, ou necessidade, da despeza apreciarse-á, não pelo resultado obtido, mas segundo as circumst.ancias
da occasi<lo, em qnc se fizeram.
§ 2. o Vigora o disposto neste artigo, ainda quando o
gestor, em erro quanto ao clouo do nr~gocio, der a outra pr•ssoa
as contas da. gest<io.
Art. 1 . 340. Applica-sc, ou trosim, a disposiç<lo do artigo :mtncedcnte, rpmntlo a gl'st:lo Rc proponha acudir a prc•11 im~; i nuniwmtes, un rPdnll(lc em proveito do dono do negocio,
011 tia eoisa. :Mas Jllmea a indemnizaçilo ao gestor· ~~xc.r~tlc~r:'l
t>lll i111portancia as vantagens obtidas eom a gest:lo.
Art.. 1 . 34 t. (Ju:wdo algnc•m, na aust~ncia Jo iudividno
obrigado a alinwnt.os, por dle os pn~slar a qnelll se devem,
potkr-lh<~s-á n~hav<·r du d<'\'l'dor a i111portanc:ia, :limla. !f111'
t•:;l<~ nrw ral iliqw~ o at:.l.o.
Art. ·l. :11.:J. A.s dt~SJH'Z:ls do t•ntt·T-ro, Jll"OJHH"CÍon:uht'l
ao;C; usos ltH·,;ws ~~ :'t eondic;:i.o do t:dlt•ddo, li!itas por fl~redw,
podt!HI s<·r r.ohr:td:1s da pt•ssoa IJIII' teria obr·ig:u,~:io dt~ alilllt~nf:lr a t[lll~
dt~ixa.do

lt·1d1a

Vt~io

:t

falJt'l'l'f", :tilld:t llii'SIIIO !Jlll~ t~Sfa. n:i<l

IH•ns.

Paragr:~.plw uni ... o. Ct•ssa o disposto lii'Hf<~ artigo •~ no
antc·t~t·dt•JlfP, c~111 St! provando 1(11<~ o ro;t•slor ft•z P.·;~;a-; dt·~·Jl<~Z:t'>
norn o ~:itllpk.s inf.t'llfo dn ]JI'IIl 1:1.wr .

\ ralilil':u;:"io pura. c~ simplt•s do dono do
ao dia dtt ,.,,IHI'c'O d:t ~~~·;;t;io, r· prodnz todn:~
o:: c·lhoil,": do waudalo .
.-\ri. ·J . ::1.'f.. S1~ o Jono dtt lll'gcw.in, 011 da f'IIÍsa, dt!S:tpprov:tr a gt•sl:'io, p11r c·on1r:1ri:t. :1os H<'tl-\ inft•rt·ssc•s, vigorar:·~
u disposl11 11o•; :trl''·
I :;;;:~ c> 1.::::::, s:if\'11 o l'~>lal11ido 1111
.\ri.

I. :14:1.

III'~<H'.io rdroap:t.!

a ri. 1.:110.
,\ri.. l. :n:;. ~;c. o:: n<•gcw.ios alht•io-; l(•n~lll <".IIIIIWXO~> am
do gt·::lor, dc! l:d arl•· q11n si' n:i.o pnssa111 1-!;t~rir separad:tlliPllfP,
ll:tvt~r .. st• ·Ú. o g<~slor Jllll" s<w.io claqllt•llt•, r·.njo.s inft~n·sst's
:q~l'lll~iar dt~ t!ll voiLt. t".OIII os St'IIS.

Paragrapl)() unico. Neste casn :urnelle em r.ujo beneficio
inf.t\1"\'t!ill O el);;[tH·, ~;{i ~·~ obrigado 11:1 razãu das \'antae-('11!3 fJUI.'
lograr.

C.APITULO IX
DA EDIÇÃO

Art. 1 . 346. Mediante o contracto do edição, o editor,
obriganllo-sc a reproduzir mecanicamente c divulgar a obra
scientifica, littcraria, artística, ou industrial, que o autor lhe
confia, adquire o direito exclusivo a publicai-a, e explorai-a.
Art. 1 . 34 7. Pelo mesmo contracto pode o autor obrigar-se á feitma de uma obra litteraria, scientifica, ou artística,
t'lll c.u.ia puhlicaç:io n divulgação se empenha o editor.
Art. ·1. 3-~8. Nã.o havendo tormo fixado para a entrega
da obra, eJltPmle-s1~ que o autor pode ontrcgal-a quando lhe
convier; mas o ~~dilor podnrá lixar--lhP prazo, r.o111 a comHiiwu;:lo d1~ rn~1~indir o c~ontracto.

Art.. 1 . :t'~~~- Emtpta.nto uã.o sn t~sgotarPm as t•dic;fíns a
quP tivt•r dirt·ito o ~~ditor, n:i.o potll•r·:'t. o anlor dispor tl:t obra

todo, ou nm parte.
Art.. ·1 . :1fl(). Tem direito o autor a fazer, n~1s 1•dições
succpssi v::ts tl1~ s11a.<; obras, as euwndat' ~~ all.fwat~õt~s, que bem
lhe pan·rt•r; 111as, se t'llas impmen•tu gastos extraordinarios

!lO

~10

Pditur,

e~te h:1

,,·r<'t

direito

a

indeHitÚ7.ill~<i.o.

l'aragrapliu IIIIÍ<'o. U t•ditur podPr:í. oppor-sl' :ís :tlt!'rac;íies
qtw lltP prPjudit{llf'lll os iult•rt'Sst•s, ofli•ndatll a l'l'l'lll:w:ío, on
angmeul.f·nt a rPstu•usabilitbdt•.

Art. -l. :Hi1. No l'aso dt~ nova l'di~·;io 011 tiragelll, uão
havendo attt!rdo c'ltlre a~ p:1rlt~s r.onlradalllt•>; sobre a nt:meira
de exmTen•nt Sl'lls

din~itu<;, pod1~r:í. t[nalqtu'r

llt·lla:;

n·~:cindir

eoutrat:tu, clt'nl prej u izo da E'dit~:io au terior.
Art. ·t.:J!12. SP, esgotada a Hllitua Pdit;üo, ,, edit.or, com
direito a ontr:1, a n::io IPv:u· a l'fli_~ito, podt•J':\. o auto1 i111imal-o
juuieialmeut•• a qut• o ht·a t•ut n·rto pram, ~'f•b llf'll<t dn perder
:~tpll'llt · di ri' i I"·
AI'I. ·J.:l!i:l. ;;,., 111 .• routrat:to, ou aolt•Hq~todoroutracto,
o anlur u:lo lÍ\'tT t':.;l.ip1dado n•tribnit·r~<• jll'lo sc•ttlr:d.o:dhtt, ';"r:i
dt·l•·nuinada por :u·hilrantt'lllo.
:\ri. 'I. :l!i'í-. ~;,~ a n·t.ribui•::io do autor Jiear dt•pPndente
tlo Pxito da \'f'ttt.la, sPr:'t. obrigado o I:Llitor, l'tllllo qu:ilqtH'l"
o

t:rnumis-;:trio, a lhf' apri'SI'lli:Lr a sua l'ttlll:t.
.\ri. 1.:l!i!i. t:abe ao l'ditor lixar o llllllll'l'tl dt• t'\t'tll)'lan·s a
c.ada c~dic;:ltt. NJ.o podt•r:·l, pur!·m, m:'ttt grado ao a11Lor, n·duzirlhe:~ o lllll!ll'l'o, ue uwdoq11!' a obra não l<·uha rirr.ulac.:fltt Lastante.
Art. 'l . il5ti. Eutew le-st~ que o omtracto \'t~t·~x"l. apenas
~:obre uma t·t.lic;ão, t;t~ o eoutrario

implicitamente do !leu contexto.

nüo rP~_mltar ex pn".:'la

ou

Art. ·I . 3a7. O editor não pode fazer abr·eviações,
nddições ou modificações na obra, sem permissão do autor.
Art. 1 . 358. Ao editor compete fixar o preço de venda,
sem, todavia, poder elevai-o a ponto que embarace a circula~ão
da obra.
CAPITUtO X
JJA IH:PIIESENTAÇÃO DRA!IIATICA

Art. 1 . 3!J!l. O autor de uma obm dr·amatica não lhe
pode ün:er alleração na substancia, sem accõrdo com o emprt'·
zario que a faz representar.
Art. 1 . 360. Se não se fixou prazo á representação, pode
o autor intimar o emprezario a que o fixe, comminando-lhe
em pena a rescisão do contracto.
Art. 1 . 361 . Os credores de uma em preza de theatro
w1o podem fazer penhora na parte do producto dos espcctal:ulos r·1~fwrvada ao autor.
;\ rt. J. ~Hi2. Sem licença do autor, 11:-ío pode o t~lltjll't\·
zario t:OJHIIIHHiear o man11scrip1o da obra a tH~ssoa t•st.ranha
an lhP:tlro, o11d1\ sn 1'1\fli'Cilnnla.

CA I'JTliLO XI
llA

SOCif:OAlll~

SECÇÃO J
lliSI'O~IÇÕE.~ GERAES

Art. 1 . 363. C.debram contr·acto de sociedadn as pessoa!'!,
qun nmlnamente AC ohrigam a combinar seus csüH·ços ou
n\r.ursos, pam lograr Iins communs.

Art. -1 . 364. Quando as sociedades civis revestirem as
li'mllas estabelecida~;: nas leis commerciaes, entre as quaes se
inclue a das sociedades anonymas, obedeccrüo aos respectivos
preeeitos, no em que não contrariem os deste Codigo ; mas
serilo inscriptas no registro civil, e será civil o seu fôro.
Art. 1 . :~6ti. Não revestindo nenhuma das fórmas do
artigo antecedente, a sociedade reger-se-á pelo que nestP
capitulo se l)rescreve.
Art. 1 . i36G. Nas questões entre os socios, a sociedade
sú se provará por escripto; lli:JS os f•st.ranhos podenio provai-a
dn qualqw·r modo.
Art.. '1.:!1)7. As soeindad1~s s;1o uniVI\l'R:ws, 011 parti-·
eular1·s.

Art. 1. 368. f~ universal a sociedade, quer abranja todos
os bens presentes, ou todos os futuros, quer uns c outros na
sua totalidade, quer sómente a dos seus fructos c rendimentos.
Art. 1. 369. O simples ajuste de sociedade universal, sem
outra declaração, entende-se restricto a tudo o que tle futuro
ganhar cada um dos associados.
Art. 1. 370. A sociedade particular só comprchende os
bens ou serviços especialmente declarados no contracto.
Art. 1 . 371. Tambem se considera particular a sociedade
constituída especialmente para executar em commum certa
empreza, explorar certa industria, ou exercer certa profissão.
Art. 1.372. É nulla a clausula, que attribua todos os lucros
a um dos socios, ou subtraia o quinhão social de algum delles
á comparticipação nos prejuízos.
Paragrapho unico. Vale, porém, a estipulaç:1o do con...
tracto, que exima o socio (k ind11stria a compartir as perdas
sociaes.
Art. 1 . 3n. Se a sociedade for de todos os bens, o
domínio c a posse delles tornar-se-ão communs independentemente de tradição real, salvo o direito de terceiros.
Art. 1. 374. No silencio do contracto, o prazo da sociedade será indefinido, salvo a cada socio o direito de retirar-se
mediante aviso com dois mezes de antecedcneia ao termo do
anno social. Se, porém, o objecto da sociedade for negocio ou
em preza, que deva durar certo lapso de tempo, emquanf.o esse
negocio, ou essa emprcza, nã.o se ultime, tento os socios de
manter a sociedade.
SECÇÃO li
!lOS Dtl:J:ITOS E OllllH~AÇÕE'l HECII'HOCAS 1>0~ ~OClOS

Ar f.. 1. :J75. As obrigações dos socios começam imrrH:t!iaf.a.rnente com o contracto, se este não fixar outra cpoca, o
aeabam quando, dissolvida a sociedade, estiverem satisfdtas
o cxtinctas as responsabilidades sociaes.
Art. 1. 376. A entrada imposta a cada socio pnrlc consistir
em bens, no seu uso e gozo, na cessão de direitos, ou, sómentc
na prestaç<io de serviços. No silencio do contracto, pn~smnir
se-:io eguaes entre si as entradas.
Art. 1. 377. Se o socio entrar para a sociedade com
objecto determinado, que venha a ser evicto, responderá aos
consocios como o vendedor ao comprador.

Ari. 1 . ~17S. Sr~ a <·ntrada eonsistir Pm coiRas fungivei~,
licar:1o, salvo dr~elar:v;;1o Pllt con I rario, pPrt.r•ncl'lldo <'Til cornmmn aos ass01·.iados .
.\ri. 1. :17!). l'<•rlencPtll ao patrirnonio social todos os
lucro." obtidos pdo socio, na ind11stria 1[111~ ~w ohrigou a
cxnrCI'l" l'rtt IH~ndicio da soei!'d:uiP.
,\ rt.. I. :I~W. A snci1~dad1~ indPruniz:11·;', c;ula socio os pn~
juiws, '[111~ por s11a c11lpa 1~lla sofl'n·r, n n;io podPr;'r. cnrttpr~nsal-os
corn os pron~itos, <J"'~ llw houvPr ~ran~r·ado .
.\ri. I . il~1 . ~~~ o cont.rar.to niio d('clarar a parte tle cada
socin nos l11cros ~~ 1wrdas, t•nll~nrll'r-sr~-;í. proporcionaria., quanto
aos socios de c;rJ•Íial, ;'r. sornma com qtw enlrararn, I' 1pranto
;ws tk irulnstria, :í nwnor das ~~nlradas.
Ari. 1 . 3:-;;!. () soei o pn~pnsto ;í. administração pode
exigir ch snr.k,!ad<·, :rl<\.rn do 'I""· r•or conta. ddla despender,
a iriqwrtanci;r das ubrigar;ül's Prtr bna li'~ contrahidas na gerencia. dos nq;or.ios soci;-r.r·s ,. o Yalor dos pnjuizos, que lhe
dfa

GI.IIS;tl'.

,\ri. 1 . ;:s::. O :;o,~ io irnestido na administra<;;lo por
l••xln 1''\Jll'"sso do <"onlrar.lo podt~ prali<·ar, ind~"]WndPnlf~rnrnte
do~ orrtrns, f.<11los os ados, qru~ nf~<• nxn•d<·n'rtl O.'> limite.'; nornwp~; dr~ll~r, urna VI':;; 'l''n prn<:crla. ~PIIJ 1lnlo.
§ J." (lc; po<krP:,, •JW: ''"'~reer, r.cr:ío irrevogaveis durantP o pr:t:~o r•.·;;tah<•l<·<·ido, sal Hl caus;~. l<·~it.irna superveniente.
~i ~~." ~.·. l"orar11 cnnfi·ridos, porhn, depoi~; dn conlr<tcto,
~·rT:1o r<_\\ or~a VI'Ís r.ortto os dr· sinrpiP.<> Jnandalo.
::i ;; . " Tautlwrtt ~;<T:ro rcvoga\·t·i:.;, Olll ll'lah[ut'l" lr·mpo, os
dos dircclon·s rnr :ulntinistradnr<'~ rl<\ sot".i<~dade::; de (1ualquer
t'SJli'Cil~, ;1inda <[lH' """"'~ulo.-; Jros I"<'Sjll'clivos cnntractos, ou
e~lalrrlos .
.\ri.. I.;_;~{',.. ~.; .. :r. :rdutinislra<,:~ío SI\ incumbir a dois orr
JIJai~; sw.i••:;, n1íP s<' IIH:·:.; discrirninando as funcçües, nem declarando q11r~ sú funcrionar;'to conjundarncntr, cada um dt~
per ~:i pnd<-r:·, pntticrr lndns n~; ;t<:los, r[H~' na :•dminist.ra<';:"iO
conhncrtr.
A ri.. I. :l8S. Estipula]l(ln ·Sf\ qm~ um dos administradorf's nada poRsa fitz<~r sPrn os outros, entfmde-se, a não havnr con \·t~n•::io posterior, ohrigatorio o concurso de todos,
ainda aus<·n lns, ou i111 ptlS~~ibilítados, na. occasião, ri c prestai-o,
sa.h·o nos <:asos 11rgenl.<•s, 1~111 <flW a omiss;1.o, 011 tardança,
da:; JIWdid:~s J•nrk;::.;r~ m:c:tsionar damno irTnpantvf'l, ou grave.
-\rL I.:IHG. Ertt bll:~ <J,~ l'slipn!:l<;iiPs Pxplicilas 1{\Janto
<i. g<·n·ncia. social :

I. l'rcsmne-se q rw eada soei o tem o Jircito 1le adminbtrar, u valido é o <pw lir.er, <~inda em rclaç<io aos asso-

dados que nno consentiram, podendo, porém, fJilalcpu'r destes
oppor-se, anf.I'S de )evadO 0 aCI.O a Cif<~ÍtO.
Il. Cada socio potle servir-se das coisas pertciH~entos á
socicthdc, contanto que lhes tlê o seu destino, n:1o as utiliilC
contra o intert~ssc social, nem tolha aos outros aprovPital-as
nos limites do seu direito.
m. Catla socio pode obrigar os outros a contribuir com
elle para as tlespczas necessarias á conservaç:1o dos lH~ns
sociaes.
IV. Nenhum socio, aintla que lhe pareça vantajoso,
pode, smn consentimento dos outros, fawr alfer;u;ão nos ini-

HIOVt'is da.

socicdadt~.

Art. I. :l:-l7. O sodo t[!H~ n:i.o livm· a administraç:To tla
socicdadP, n:To podPrá obrigar os hens sociaes.
t\ rt. J •;ISS. Jlara associar mn t~stranho ao sPu quinh;1.o soda), 11:lo necessita o socio do concurso dos outros;
mas n:io lllltll~, sem a.Ct{UiPsc•~ncia ddiPs, as::;ocial-o :\. sodl~

dade.
t\ r L 1. :3:-lH. O soei o qm: recebeu por inteiro a ::ata
parte mu uma. di vida activa da sociedade, será obrigado a
C(lnferil-a., se, por i.nsol vrmcia dtJ devedor, a socierl:tdr~ n:lo
p11dr~r a.c:thll.r de 1·.obraJ-a.
Ari.. 1 . 3!l0. fie as coi.'1a.s, cujo rendimPnto constitue o
ohjecto ela snciPdadt~, nii.o forem fungíveis, consistindo em
corpos ("lJrtns f', tkll'.rtllinados, o risco, tpu: cornTPJH, st~rá por
r.nnla dos rt~SJII'Cii vos donos.
~ 1." St~, jllll'ÚIII 1 ((m~lll fnngi\'t'is, 1.111 St;, ainda. guardadas, se dt~f ~·rioran~111, st~ lim~m tlnsti nadas a cirr.ular
110 commnrc.io, ou se
lorem f.ran::;fr~rida.s á Rncier!ade por
11111 valor df'tt~rm i nado n constante dn in vt;ntario t)ll ha.lari1;o
auth~~nticos, por conta da. socindad1: correr;i.o tJ::; rism~>, a
tJUll estiverelll nxpostas.
§ 2. o Pt·n~cc•mlo a cnis;t de impnrtancia. determinada
nos f.Nmos do paragr<~.pho anlrcedcntr, rdtim;r. parte, o rlrmo
sú lhr~ pndl'r:'t 1•-..:igir o valor consl.éJ,nl.1: rliJ invrnt;trio, ou
balanço.
Art.. 1.:\tl I. Os soeios têm direito á indemnização das
perrlas c damnos, ri' li~ solfn11·t~m 1!111 snus hrms por motivo rios
n egocios :.;ociacs.

:\ri.. 1.:-J!I2. Havellflo Ctllmnunicaçii.o dt~ lucros illicit.os,
cada 11111 dos socios I.Prá dr~ repor o que n~cebeu do so~io
dPlinqucnte, :.;,~ Psf.e for condemnado á restituição.
Art. L3\l~J. O socio que recebeu de outro lucros illicitos,
conhecentlo ou devendo conhecer-lhes a procedcncia, incorre
em cumplicidade, e fica obrigarlo solidariamente a re:>lituir.

continua aqui->

~\ri ..

J .iHH. Todos os socios têm direito de votar nas

ass~muléas geracs, ond~, salvo

estipulação cu1 contrario,
Sl'lllpre se Lleliberar{t por maioria Lle votos.
SECÇÃO Ill

.
Art. 1.:1\Hj, S;i.o dividas da sodedade as obrigações ccml.rahidas conjuncta1wmte por todos os socios, ou por algum
dl'llc~s no exercido do mandato social.
_\rt. 1 . 396. Se o cabedal social n:lo cobrir as c\ ividas da sociedade, por ellas responderão os associados,
na proporção em que houverem de participar nas perdas
SllCI<tCS.

Paragrapho unico. Se um dos socios for insolvente, sua
parte na divida será na mesm:t rar.ão distribuída entre os
outros.
Art. 1.397. Os devedores da socieLlade não se clesohrigarn
Jl:lgando a nm socio não autorizado para receber •
.\rt. 1.398. Os socios não süo solidariamente obrigados
p,·Jas 1lividas sociaes, nem os actos de um, não autorizado,
obrigam os outros, salvo redundando em proveito da sociedade.
SECÇAUIV
PA I>ISSOLUÇÃO liA SOGIEI>.\Ilt;

.\rt.

1.:1~1!1. llissoh·,•-sc~

a socic•dade:

J. Pelo irHpl,•nwJlto da comliçüo, a que li1i s11hordiuada á
sn:t durabilidade, 011 pr~lo vencimento tio prazo estahnlechlo
no conlracto.
li. Pela extinc1.:ão do capital social, ou seu desfalque em
CJiran titlatle tamanha cpw impo::.;sibilitc de continuar a sociedade.
lll. Pela c.onsecw~ão do Jim social, ou pela verilicaç;io
de sua inexeqnibili<ladc.
I V. Pnh fallencia, ineapaeidade, on morte de 11111 dos
SOCIOS.

V. Pela renuncia d1~ cpralcprer dell,~s, se a sociedade lor
tle praw indeterminado (a1·t. 1. i. Oí).
VI. Pelo consenso unanime dos associados.
Paragrapho unico. Os ns. li, IV e V não se applicam
às sociedades de fins nüo economicos.
Art. 1.400. A. prorogação do prazo social só se prova

por escripto, nas nwsmas condi(~.ões do conlracto que o lixou
(arts. 1.:161.- e 1.366).
Art. 1.401. Se a sociedade se prorogar depois de vencido o praw do contracto, cntonder-se-á que se constituiu de
novo; se d<'ntro no prazo, ter-se-á por continuaçií.o da
anterior.
Art. 1.1.-02. Í~ licito estipular que, morto um dos socios,
eontinuc a sociedade com os herdeiros, ou só com os associados
sobrevivos. Neste segundo caso, o herdeiro do fallecido terá
direito á partilha do que houver, quatdo elle fallecen, mas
não particil?ará nos lucros e perdas ulteriores, que não forem
consequencta dirccta de actos anteriores ao fallecimento.
Art. 1.403. Se o contracto estipular que a sociedade
continue com o herdeiro do socio fallecido, cumprir-se-á a
estipulação, toda vez que ser possa; mas, sendo menor o
herdeiro, será dissolvido, em relação a elle, o vinculo social,
caso o juiz o determine.
Art. '1. 404. A renuncia de um dos socios só disso! v e a
sociedade (art. 1.399, n. V), quando feita de boa fé, em tempo
opportuno, c, notificada aos socios dois mezes antes.
Art. 1 .1.-05. A rrmuncia é de má fé, quando o socio renunciante pretende apropriar-se exclusivamente dos beneficios que os socios tinham em mente colher em commum; c
haver-se-á por inopportuna, se as coisas não estiverem no
seu estado integral, ou se a sociedade puder ser prejudicada
com a dissolução nesse momento.
Art. 1.406. No primeiro caso do at"ligo antecl'dentr·, os
dPJtmis socios têm o direito de excluir desde logo o socio de
m:"t fé, salvas as snas quotas na vantagem esperada. No scf!;11!1tlo, a sociedade. pode continuar, apezar da opposiç;lo do
renunciante, até à epoca do primeiro balanç,o ordinario, ou
:tlú á conclusão do negocio pendente.
Art. L407. Subsiste, ainda após a dissolut;flO da sociedade, a responsabilidade social para com terceiros, pdas tlividas que houver contrahido.
N:i.o se tendo estipulado a responsabilidade solidaria dos
sodos para com terceiros, a divida será distrilmida por
at1uclles, em partes proporcionaes ás snas entradas.
Art. 1.408. !)uando a sociedade tiver duraç<io prolixa,
nenhum socio lhe poderá exigir a dissolução, antes de expirar o prazo social, se nüo provar algum elos casos do artigo
1.399, ns. I a IV.
Art. 1.409. São applicaveis á partilha entre os socios as
regras da partilha entre herdeiros (arts. 1. 772 e seguintes).
Poder
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Pnragrapho llnÍGo. O socio de induslria, porém, só terá.
dirdto a partidpar nos lucros da sociedade, sem responsahilidade nas suas perdas, salvo SI~ o contrario se estipulou no
contracto.

CAPITULO Xll
DA

I' A 1\ C B R I A

,,

li li li A J,

SECÇÃO 1

llA J•ARCERIA AGRlCOf,A

Art. LHO. Dá-se a parceria agrícola, quando uma pessoa cede um predio rustico a outra, para ser por esta cultivado, repartindo-se os frnct.os entre as duas, na proporç;1o
(pte estipularem.
Art.. 1.411. O parceiro inclllnbido da eultnra niío n~s
ponder:í. pelos encar~os do pn~dio, se os não assnrnir.
Art. 1.1.12. Os riscos cl1~ caso fortuito, ou força. maior,
cnrrcr:lo n111 commurn contra o proprict.ario c o parceiro.
t\rt. -1.41 iL A pan~eria não passa :tOs herdeiros dos c.ontrahentes, nxcept.o s1~ estr>s deixaram adeantados os trabalhos
de cnltura, caso em rp11~ dmará, quanto baste, para se ultimar a colheita.
Art. L4U. Applicam-se a esl.•~ c.ont.racto as regras da
locação de predios rnRiicos, em t.ndo o que DP.Iill.a sncção não
SI' achar regulado.
Art.. 1.4-!5. A parceria subsiste, quando o predio se
aliena, fica.ndo o ad•I uinmt.n subrogado nos direitos e obrigações
do alienante.
)ECÇÀ.O 11
DA PARCERIA PECUA!l.I.\

Art. f. 416. Dá-se a parceria pecuaria, quando se entregam animars a alguem para os pastorear, tratar c criar,
mediante uma quota nos lucros produzidos.
Ari. ·I . 417. Constituem o~jrcto de partilha as crias dos
anirnaes ~~ os seus productos, como pclles, crinas, lãs e leite.
Art. 1 . .tf R. O parc.ciro proprict.ario substituirá }lor
on tt·os, no caso de cvicç;lo, os animaes evictos.
Art. 1.419. Salvo convenção em contrario, o parceiro
proprietario sofft·erá os prejuízos resultantes do caso fortuito,
ou força maior.

Art. 1 . 420. Ao proprietario caberá o proveito, que se
obtenha dos animaes mortos, pertencentes ao capital.
Art. 1.421. Salvo clausula em contrario, nenhum paro~iro, sem licença do outro, poderá dispor do gado.
Art. 1 .!~22. As rlespezas com o tratamento e criação
cios animaes, não havencio accórdo em contrario, correrão por
r.onfa do parceiro tratador e criador.
Art. 1. 42il. Applicam-se a este contracto as regras do
de sociedade, no que não estiver regulado por convenção das
partes, e, na falta, pelo disposto nesta secção.
CAPITULO XIII
OA CONSTITUIÇÃO DE UENDA

Art. 1 . 424. Mediante acto entre vivos, ou de ultima
vontade, e titulo oneroso, ou gratuito, pode constituir-se, por
tempo determinado, em beneficio proprio ou alheio, uma
renda ou prestação periodica, entregando-se certo capital, em
immoveis ou dinheiro, a pessoa que se obrigue a satisfazel-a.
Art. 1.425. É nulla a constituição de renda em favor
de pessoa já fallecida, ou que, dentro nos trinta dias seguintes,
vier a fallecer de molestia que já soffria, quando foi celebracio
o contracto.
Art. 1 . 426. Os bens dados em compensação da renda
caem, desde a tradição, no dominio da pessoa que por aquella
se obrigou.
Art.1 . 427. Se o rendeiro, ou censuario, deixar de cumprir
a obrigação estipulada, poderá o credor da renda accional-o,
assim para que lhe pague as prestações atrazadas, como para que
lhe dê garantias das futuras, sob pena de rescisão do contracto.
Art. 1 . 428. O credor adquire o direito á renda dia a
dia, se a prestação não houver de ser paga adeantada, no
começo de cada um dos periodos prefixos.
Art. 1 . 429. Quando a renda for constituida em bendicio de duas ou mais pessoas, sem determinação da part•~ de
cada uma, entende-se que os seus direitos são eguaes ; e, salvo
estipulação diversa, não adquirirão os sobrevivos direit.o ;í.
parte dos que morrerem .
Art. 1. 430. A renda constituida por titulo gratuito pode,
por acto do instituidor, ficar isenta de todas as execuções
pendentes e futuras. Està isenção existe de pleno direito ent
favor dos montepios e pensões alimenticias.
Art. 1.431. A renda vinculada a um immovel constitue
direito real, de accórdo com o estabelecido nos arts. 749 a 75i.

CAPITULO XIV
DO CONTRACTO DE SEGURO

SECÇÃO I
IJISPOSIÇÕE~ GEIIAES

Art. 1 .!~32. Considera-se contracto de seguro aquello
pelo qual uma das partes se obriga para com outra, mediante
a paga de um premio, a indemnizar-lhe o prejuizo resultante
de riscos futuros, previstos no contracto.
Art. 1 . 433. Este contracto não obriga antes de reduzido a escripto, e considera-se perfeito desde que o segurador
remettc a apolice ao segurado, ou faz nos livros o lançamento
usual da operação.
Art. 1 . 434. A apol ice consignará os riscos assumidos,
o valor do objecto seguro, o premio devido ou pago pelo
segurado c quaesquer our.ras estipulações, que no contracto
se firmarem .
Art. 1 . 435. .\s dillerentes especies de seguro previstas
neste Codigo serão reguladas pelas clausulas das respectivas
apolices, que não contrariarem disposições lcgaes.
Art. 1 . 436. Nullo será este contracto, quando o risco,
de que se occupa, se filiar a actos illicitos do segurado, do
beneficiado pelo seguro, ou (los representantes e prepostos,
quer de um, quer do outro.
Art. 1. 437. Não se pode segurar uma coisa por mais
do que valha, nem pelo seu todo mais de uma vez. l~, todavia, licito ao segurado acautelar, mediante novo st~gnro, o
risco de fallcncia ou insolvencia do segurador (art. 1. 43~).
Ai't. 1 . 438. Se o valor do seguro exceder ao da coisa, o
segurador poderá, ainda depois de entregue a apolice, exigir
a sua redncção ao valor real, n~stituindo ao segurado o excesso do premio ; e, provando que o segurado obrou de m;\.
fó, terá direito a annullar o seguro, sem restituição do pn~
mio, nem prejuízo da. at.:ç<1o penal f{liC no caso coulwr.
Art. 1.439. Salvo o disposto no art. 1.437, o segundo
St~guro da coisa já st>,gura pdo mesmo risco ~~ no seu valor
integral, pode ser annullado por qualquer das partes. O st~
gundo segurador que ignorava o primeiro contracto, pode,
sem restituir o premio recebido, recusar o pagamento do ohjccto seguro, ou recobrar o que por ellc pagou, na parte exccdentn ao seu valor real, ainda que não tenha reclamado
contra o contracto antes do sinistro.
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Art. 1 . 440. A vida c as faculdades humanas tambem se
podem estimar como objecto seguravel, e segurar, no valor
:.~:instado, eontra os riscos possíveis, como o de morte involnn·
taria, inhabilitaçfw para trabalhar, ou outros semelhantes.
Paragrapho unico. Considera-se morte voluntaria a recebida em dncllo, bem como o s11icidio premeditado por pessoa
t'lll Rnn juizo.
Art. 1. 441. No caso de seguro sobre a vida, é livre ás
partes fixar o valor respectivo e fazer mais de um seguro, no
mesmo ou em diversos valores, sem prejuizo dos antecedentes.
Art. 1 . 442. É tambem livre ás partes fixar entre si a
taxa do premio. Todavia, o seguro feito em sociedade ou
companhia, que tenha tabella de premios, se presume de conformidade com elia proposto e acceito.
Art. 1.443. O segurado e o segurador são obrigados a
guardar no contracto a mais estricta boa fé e veracidade, assim a respeito do objecto, como das circumstancias e declarações a elle concernentes.
Art. 1.444. Se o segurado não fizer declarações vm·da··
úeiras c completas, omittindo circumstancias que possam inlluir na acceitação da proposta ou na taxa do premio, perder:\
o direito ao valor do seguro, e pagará o premio vencido.
Art. 1.445. Quando o segurado contracta o seguro mediante procurador, tambem este se faz responsav.el ao segurador pelas inexactidões, ou lacunas, que possam influir no
contracto.
Art. 1.446. O segurador, que, ao tempo do contracto,
Rabe estar passado o risco, de que o segurado se pretende cobrir, e, não obstante, expede a apolice, pagará em dobro o
premio estipulado.
Art. 1.447. As apolices podem ser nominativas, á ordem
ou ao portador. As de seguro sobre a vida não podem ser ao
portador.
Paragrapho unico. As apolices nominativas exararão o
nome do segurador, o do segurado e o do seu representante,
se o houver, ou o do terceiro, em cujo nome se faz o seguro.
A.rt. 1.448 . A apolice declarará tambem o começo e o
1im dos riscos por anno, mez, dia e hora.
§ 1. 0 Em falta de estipulação precisa, contar-se-á o prazo
tlcl conformidade com o art. i 25.
§ 2. 0 A respeito de coisas que se destinem a transporte
de nm para outro ponto, os riscos principiarão a qorrer, desde
que sejam recebidas no primeiro logar, e tcrminat·ão quando
entregues ao destinat.'lrio, no segundo.
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SECÇÃO 11
DAS OBRIGAÇÕES DO SEGURADO .

Art. L449. Salvo convenção em contrario, no acto de
receber a apolice pagará o segurado o premio, que estipulou.
Art. t.450. O segurado presume-se obrigado a pagar os
juros legaes do premio atrazado, independentemente de inter..
pellação do segurador, se a apolice ou os estatutos não estabelecerem maior taxa.
Art. L451. Se o segurado vier a fallir, ou for declarado
interdicto, estando em atrazo nos premios, ou se atrazar após
a interdicção, ou a fallencia, ficará o segurador isento da responsabilidade pelos riscos, se a massa, ou o representante
do interdicto, não pagar antes do sinistro os premios atrazad.os.
Art. 1.452. O facto de se não ter verificado o risco, em
previsão do qual se fez o seguro, não exime o segurado a pa·
gar o premio, que se estipulou, observadas as disposições especiaes do direito marítimo sobre o estorno.
Art. 1.453. Embora se hajam aggravado os riscos, além
do que era possível antevêr no contracto, nem por isso, a não
haver nelle clausula expressa, terá direitQ o segurador a
augmento do premio.
Art. t .454. Emquanto vigorar o contracto, o segurado
abster-se-á de tudo quanto ·possa augmentar os riscos, ou seJa
contrario aos termos do estipulado, sob pena de perder o direito ao seguro.
Art. 1.455. Sob a mesma pena do artigo antecedente,'
communicará o segurado ao segurador todo incidente, que
de qualquer modo possa aggravar o risco.
Art. 1.456. No applicar a pena do art. 1. 454, procederá o
juiz com equidade, attentandonas circumstancias reaes, e não
em probabilidades infundadas, quanto á aggravação dos riscos.
Art. 1 . 457. Verificado o sinistro, o segurado, logo que
.
o saiba, communical-o-á ao segurador.
Paragrapho uni co. A omissão injustificada exonera o se..
gurador, se este provar que, opportunamente avisado, lhe
teria sido possível evitar, ou attcnuar, as consequencias do
sinistro.
SECÇÃO lll
DAS OBRIGAÇÕES DO SEGURADOR

Art. 1 . 458. O segurador é obrigado a pagar em di·
nheiro o prejuízo resultante do risco assumido e, conforme as
circumstancias, o valor total da coisa segura.
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Art. t . U:S9 . Sempre se presumi rã não se ter obrigado o·
segurador a indemnizar prejuízos resultantes de vicio intrínseco á coisa segura.
Art. t . 4-60. Quando a. apolice limitar ou partícula. ..
rizar os riscos do seguro, não responderâ por outros o segurador.
.
Art. i. 4-6t. Salvo expressa restricção na apolice, o
risco do seguro comprehenderá todos os prejuízos resultantes
ou conseguentes, como sejam os estragos occasionados para
evitar o smistro, minorar o damno, ou salvar a coisa.
Art. t . 4-62. Quando ao objecto do contracto se der
valor determinado, e o seguro se fizer por este valor,· ficará o
segurador obrigado, no caso de perda total, a pagar pelo valor
ajustado a importancia da indemnização, sem perder por isso
direito, que lhe asseguram os arts. t. 4-38 e 1. 439.
Art. t . 463 . O direito á indemnização pode ser transmittido a terceiro como accessorio da propriedade, ou de direito
real sobre a coisa segura.
•
Paragrapho unico. Opera-se essa transmissão de pleno
direito quanto á coisa hypothecada, ou penhorada, e, fóra
desses casos, quando a apolice o não vedar.
Art. 1.464.. No caso de sinistro, o segurador pode oppor
ao successor ou representante do segurado todos os meios de
defeza, que contra este lhe assistiriam.
Art. 1. !~65. Se o segurador fallir antes de passado o
risco, poderá o segurado recusar-lhe o pagamento dos premios
atrazados, e fazer outro seguro pelo valor integral.
SECÇÃO IV
DO SEGURO MUTUO

Art. t . 466. Pode ajustar-se o seguro, pondo certo numero de segurados em commum entre si o prejuízo, que a
·
qualquer delles advenha, do risco por todos corrido.
Em tal caso o conjuncto dos segurados constitufl a pessoa.
jurídica, a que pertencem as fnncçõcs de segurador.
Art. 1 . 4G7. Nesta fórma de seguro, em logar do premio,
os ségurados eontribuem com as quotas . necessarias para
occorrer ás .~espezas da administração e aos prejuízos verifi·
cados. Sendo omissos os estatutos, presume-se que a taxa das
quotas se determinará. segundo as contas do anno.
· Art. 1 . 468 . Será permittido tambem obrigar a premios
fixos os segurados, ficando, porém, estes adstrictos, se a ímpor·
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tancia daqueUes não cobrir a dos riscos verificados, a quotizarem-se pela differença.
Se, pelo contrario, a somma. dos premios exceder á dos
riscos verificados, poderão os associados repartir entre si o excesso em dividendo, se não prefcrii'flm crear um fundo de
reserva.
,
Art. 1 . 46\l. As entradas supplemnntares c os di vidrmdos serflo proporcionaes ás quotas de cada associado.
Art. 1 . 470. As quotas dos soei os serão fixadas conforme
o valm· dos respectivos seguros, podendo-se tambem levar
em ·conta riscos dilfen•nt.cs, n estabelecei-os de dnas ou mais
eatngorias.

SECÇÃO V
DO SEGURO

~OURE

A VIDk

Art. 1 . 471 . O seguro sobre a vil la tem por objecto
garantir, mediante o premio annnal qnn se ajustar, o pagamento dn enrta somma a determinada on determinadas pessoas, por morte do segurado, podendo nstipnlar-so egnalmeut.e o
pagauwnt.o dl~ss:t sonuna ao proprio segurado, ou t.m·cciro, se
arplí~llfJ sobrl\ vi Vf~r ao prar.o de stm contracto.
Paragmpho nnit~o. Quando a liquidação só deva opnra.rse por morte, o prnm io se pode ajustar por prar.o liwitado on
por toda a vida do segurado, sendo licito ás partes cont.ractant.Ps, durante a vigcncia do contracto, substituirem, t!c
commnm accôrdo, um plano por outro, feita a indemnir.ação
dn pr·pmios que a substituição exigir.
Art. 1 . 472. Pode uma pessoa far.er o seguro sobre a
propria vida, ou sobre a de outrem, justificando, por(~m,
nnstn nltimo caso, o proponente o seu interesse pela presm·vaç:io daqnella que segura, sob pena de não v:tltlr o sq:?;mn,
mn so provando sor fitlso o motivo allegado.
Paragrapho unico. Seni dispensada a justificação, se o
terceiro, cuja vida se quizer segurar, for descendente, ascendente, irmão ou conjugo do proponente.
Art. 1 . 4 73. Se o seguro não tiver por causa. declarada
a garantia de alguma obrigação, é licito ao segurado, em
qualquer tempo, substituir o seu beneficiaria, c, sendo a apolice
em!ttida á ordem, instituir o beneficiario até p.Qr acto de
ultuna vontade. Em falta de declaração, neste caso, o seguro
será pago aos herdeiros do segurado, sem embargo de
quacsrpwr disposiç.ües e111 contrario dos esta tu tos da eornp:LJJhia ou associaç:i.o.
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Art. 1.474. Não se pode instituir beneficiario pessoa.
que for legalmente inhibida de receber a doação do segurado.
Art. 1 . 4 7!). A somma estipulada como beneficio não
está sujeita ás obrigações, ou dividas do segurado.
Art. 1 . 476. É tambem licito fazer· o seguro de modo
que só tenha direito a ellc o segurado, Rn chegar a certa
edade, on for vivo a certo tempo.
CAPITULO XV
DO .10110 E DA APOSTA

Art. 1.4 77. As dividas de jogo, ou aposta, não obrigam

a pagamento; mas não se pode recobrar a quantia, que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo, ou Rc o
perdente é menor, ou interdicto.
Paragrapho uni co. Applica-se esta disposição a qualquer
contracto que encubra ou envolva reconhecimento, novação
ou fiança de dividas de jogo; mas a nullidatlc rcsulr.antn n:1o
podn ser opposta ao terceiro de boa fé.
Art. 1 . 478. N<1o se pode exigir reembolso do que
se emprestou para jogo, ou apm;ta, no acto de apostar, on
jogar.
Art. 1 . 479. São equiparados ao jogo, submcttcndo-se,
como taes, ao disposto nos artigos antecedentes, os contractos
sobre titulos de bolsa, mercadorias ou valores, em que St)
cstip»le a liquidação exclusivamente· pela differcnça entre o
preço ajustado c a cotação que elles tiverem, no vencinwnto
do ajuste. ,
Art. 1 . 480. O sorteio, para dirimir questões, ou dividir·
coisas communs, considerar-se-á systema. <lP partilha, on pw~
r.t•sso tln lransacção, conforme o caso.
CAPITULO XVI
DA

FIANÇA

SECÇÃO I
DlSI'OSlÇÕES GERAES

Art.. 1 . '~81 . D:í.-sn o contracto do fiança, quando uma
pessoa so obriga por outra, para com o srn rredor·, a fl:tl.islazor· a obriga.ç:ln, caso o devedor n<lo a cumpra.
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Art. 1 . 482. Se o fiador tiver quem lhe abone a solvencia, ao abonador se applicará o disposto, neste capitulo,
sobre fiança.
·
.
Art. 1 . 483. A fiança dar-se-á por escripto, o ní1o
a.drnitte interpretação extensiva.
Art. 1. 484. Pode-se estipular a fianç~, ainda sem consentimt•Jlto do devedor.
Art. 1 . 485. As dividas futuras podem ser objecto de
fiança ; mas o fiador, neste caso, não será demandado senão
depois que se fiwr certa e liquida a obrigação do principal
tlnw~dor.

Art. 1 . 486. Não sendo limitada
dnr:í. todos os aecessorios da divida
dt'~pezas judiciaes, dnsde a citação do
Art. 1 . 487. ,\ fiança pode ser
obriga<,'<i.n princ.ipal ~~ <~ontr:thida um

a fiança, comprehenprincipal, indusive as
fiador.
de valor inferior ao da
omdiç<i•~s nwnos one-

rosa~.

()uando

.-xc•~der

o valor da di vida, ou li1r mais oneroRa
lirnit.P d:t obrigação afian-

qm• Pila, n:to v:d.-r:'t Sl'll:i.o ai{~ ao

<;:tda.
Art. '1. 488. :\" obrigações nullas mlo são susceptivcis
de Hauça, exeepto se a nullidadc resultar apenas de incapacidade pessoal do devedor.
Paragrapho nnic.o. Esta Pxcepção nã.o abrange o caso do
:u'l. 1 . :!!ai .
Art. 1.48~1. tluaudo algumu houw•r dt~ dar fiador, o credor
não pode se1· obrigado a ar.<~eital--o, se w1o liw pessoa idonea,
dowiciliada no Município, onde tenha de prestar a fiança, e
uão possua bem; suffieieutes para desempenhar a obrigação.
Art.. 1 . 490. Se o fiador se tornar insolvente, ou incapaz,
poderá o credor exigir que seja substitui do.
SECÇÃO 11
POS EFFEITOS lJA

I'IAN•;~

Ar·t.. 1 . HH . O fiador demandado pdo pagamento da
divida 11~111 Jirnilo a exigir, até :í. ~ontesta~·ii.o da lidt\ qHe
sPjam priuwiro Pxeut.idos os lwu~ do dt•vedor.
Paragra.pho unico. O fiador qun alli~~ar o bPrwficio de
ordem a rprP sn rdi~re t•sl.e arl.i~o, devt~ noutt~ar bens do
devedor, sitos 11o we;;mo muHidpio, livr<'s n desembargados,
quantos Lastnm para. sol Vt~r o debito (art.. 1 . !'iOi-).
Art. 1 . 4~12. Nií.o aproveita este beneficio ao fiador:
1. Se elle o reuuiH:iou expressamente.
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11. Se se obrigou como principal pagador, ou devedor
Rolidario.
IIJ. Se o devedor for insolvente, ou fallido.
Art. 1 . 493. A fiança conjunctamente prestada a um só
debito por mais de nma pessoa, importa o compromisso de
solidariedade tmtrc ellas, se declaradamente não se resPrvaram
o beneficio de divisão.
,
Paragrapho unico. Estipulado este beneficio, cada fiador
responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe
couber no pagamento.
Art. 1.494. l 1 ode tambcm cada fiador taxar, no contracto, a parlt~ da divida qun toma sob sua n•spons:tbilidade,
e, neste caso, não será obrigado a mais.
Art. 1. 49ti. O fiador que pagar int.egralmentH a divida,
fica subrogado nos direitos do credor ; mas só poderá demandar
a cada um dos outros fiadores pela respectiva quota.
Paragrapho uuico. A partt~ do fiador insolvt>nlt• dislri-·
IJuir-so-á pelos outros.
Art. 1 . 49fi. O devedor responde tambem ao Jiador por
todas as perdas e damnos que este pagar, e pt>los que soll'r·er
em razão da fiança.
Art. 1. 497. U fiador tem direito aos juros do desembolso pela taxa estipulada na obrigação principal, e, não
havendo taxa conyencionada, aos juros legaes da mora.
Art. 1 .498. Quando o credor, som justa causa, demorar
a execução iniciada contra o devedor, poder:í o findor, ou o
abonador (art. 1. 482), promover-lhe o andamento.
Art. L ·Í99. O fiador, ainda antrs dP ha vc~ r pago, pude
exigir que o devedor satisfaça a obrigaç:'io, nu o exonere da
fiança desde que a diYida se torne exigivel, ou tenha decorrido o prazo dentro no qual o devedor se obrigou a desonerai-o.
Art. J . 500. O fiador poderá cxorwrar-sf' da fiança, que
tiver assignado sem limitação de tempo, :;emprc que lhe convier, ficando, por1;m, obrigado por todos os eflf•itos da fiança,
anteriores ao ar.to amigavel, ou á sentença que o exonerar.
Art. 1 . 501 . A obrigação do fiador passa-lhe aos herdeiros ; mas a responsabilidade da fiança se limita ao tempo
decorrido até :í morte do fiador, e não pode ultrapa:Jsar as
forças da heraiH;a.
SECC.\0 Ilf
DA

EXTINC~~ÃO

llA

FI ANÇ.\

Art. i . !'i02. O fiador pode oppor ao ~redor as ex"epções
que lhe forem pesqoacs, e as extinctivas da obriga~~ão que
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compitam ao Jcvudor· principal, se não provierem simplesmente tle incapacidatle pessoal, salvo o caso do art. 1 . 259.
Art. 1 . 503. O fiador, ainda que solidario com o prin •
cipal devedor (arts. 1.492 c 1.493), ficará desobrigado:
I. Su, sem conscntimPnto seu, o credor conceder moratoda ao devedor.
li. Se, por facto do eredor, fot impossi vcl a Rnbroga<;:io
11os Rnus tlireitoR c prnfcrcncias.
lii. Se o ercdor, em pagamento da divida, acccitar amigavelmente do tlevedor objecto diverso do que este era obrigado a lhe tlar, ain1la que tkpoiR venha a pcrdd-o por evie<:<io.
Art. 1 . 504. Se, feita a nomeação nas condições tlo
art. 1 . 491, paragrapho unieo,
devedor, retardando-se a
execução, cair em insolvencia, ficará cxoneratlo o fiador, provando que os benR por elle indicados eram, ao tempo da llt!Hhora, suiTici•~ntes para a solw~fw da divitla afiançada.

o

'_L'I'I.'UL.O VI:
Dn"~

ohri~·a•:·-·~~

por

<le<~la.••a(:-ii.o

unilateral

cl:t. ,·out.u.tl<•

C:\ PJTIJ LU I
TlOS 'I'ITIJLOS AO POfiTADnn

Art. 1 . !Jür.i. O detentor de um titulo ao portador, quando
dcllc antorir.atlo a dispor, pode reclamar do respectivo subsr.riptor ou emisRor a prestaç<io devida. O subsr.riptor, on
emissor, porém, c•xonera-se, pagando a qualquer det<·ntor·,
<~st.eja on não autorizado a dispor do titulo.
Art. 1. tiOG. A obrigação do emissor subsiste, aiutla que
o tilulo tenha entrado em circulação contra sua vontatlc.
Art. 1. 507. Ao portador de boa fé, o Rubscriptor, ou
o emissor, não poderá oppor outra defesa, além da que assente Pm nullitlade interna on externa <lo titulo, ou em din~ito pt'ssoal ao emissor, ou subscriptor, contra o portador.
Art. 1. tiOS. O subscriptor, ou emissor, não será obrigatlo a pagar senão :'t vista elo titnlo, salvo se este for t!Pc.larado nnllo.
Art.. 1 . :>OU. A pessoa, injm;tamentn dPsapossada de títulos ao portador, só JtH•diaHII~ intt•t·venção judicial pmkrá
impt~tlir quP ao illPgitimo dt•kutor ·se pa~lt<' a impol'lanc:ia
d11 <·apilal, ou Sl'll interessP.

Paragmpho unico. Se, citado o detentor desses titulos,
não forem apresentados em trcs annos dessa data, poderá o
juiz declarai-os caducos, ordenando ao devedor que lavre outros, em substituição dos reclamados.
Art. 1.510. Se o titulo, com o nome do credor, trouxer
a clausula de poder ser paga a, prestação ao portador,
embolsando a este, o devedor exonerar-se-á validamente ;
mas poderá exigir-lhe que justifique o seu direito, ou preste
caução.
Aquelle c~jo nome se acha inscripto no titulo, presumese dono, e pode reivindicai-o de quem quer que injustamente
o detenha.
Art. 1 . 511 . É nullo o titulo, em que o signatario, ou
emissor, se obrigue, sem autorização de lei federal, a pagar ao
portador quantia certa em dinheiro.
Pamgrapho uni co. Esta disposi<,~<i.o não se applica, ás
obrig;tções l)lltittidafl pelos Estados ou pelos l\Iunidpios, as
quaes continuar:1o a ser regidas por lei especial.
CAPITULO H
DA PROMESSA DE RECOMPENSA

Art. 1.512. Aquelle que, por annuncios puhlicos, se
comprometter a recompensar, ou gratificar, a quem preencha
certa r,ondição, ou desempenhe certo serviço, contrae obrigaç;1o de fazer o promettido.
Art. 1 . 513. Quem quer que, nos termos do artigo anteccdente, Iizcr o dito serviço, ou satislizer a dita condiçáo,
ain1la que não pelo interesse da promessa, poder;í. exigir a
recompensa estipulada.
Art. 1. 514 ..\ntcs de prestado o serviço, ou preenehhla
a condição, pode o promittcnte revogar a promessa, contanto
!JUC o faça com a mesma publicidade.
Se, porém, houver assignado prazo ;i. exccuçüo da tard~t,
entender-se-á que renuncia o arbítrio de retirar, durante
e fie, a ollcrta.
.
Art. 1. 515. Se o aclo contemplado na promessa fin· pral.icado por mais de um indiyiduo, terá direito it recolll pensa
o que primeiro o executou.
§ 1 . o Sendo simultanea a execução, a calla um tocará
quinhão egual na recompensa.
§ 2. o Se essa não for divisivcl, conferir-se-á por sorteio.

Ari.. 1 . tH 6. Nos eoncursos que se abrirem eow pronwss:t pnhliea d1•. n·compensa, 1;. condiç:1o essencial, para valerem, a. fixaç;io 1k um prazo, ohsPrvadas tamlwm as rlisposiçfi•~s dos paragraphos :wguintes:
J ." .\ decis:1o da pessoa. Jlllllwada, nos annuncios, como
juiz obrig-a os interessados.
§ 2." Em falta de pessoa dPsig-nada para julgar o merit.o
dos trabalhos, que s•~ aprcscntarclll, ••nt.r•nder-sc-à que o pro111 ittentn sn n•.::w.rvou essa funcção.
§ :l." Se os trabalhos tiverem merilo n~ual, proeeder:w-;í. de ar.c<\rdo corn o artigo antecedente.
Ari.. 1 . !i17. AR obras prnmiadas, nos concursos de que
t.r<~ta o :utigo anterior, só ficarã.o pertencendo ao promittente,
se tal clausula f!t-\l.ipular na pnblicaç:lo da promessa.

s

--rrrULO VII

Arl. 1 . 518. Os hens do responsa vel pela offensa ou violação do direit•J de outrem ficam sujeitos á reparação do
d3.mno causado; e, se tiver mais de um autor a offensa, todos
responderão solidariamente pela reparação.
Paragrapho unico. São solidariamente responsaveis com
os autores o:-; cnmpliccs n as pessoas designadas no artigo

J . ;)21.
Art. 1 . f)HI. ::i c o dono da coisa, no caso do art. f 60,
n. 11, mio for culpado do perigo, assistir-lhe-à direito á indcmnizaç;1n do prejuízo, que sofli·eu.
Art . '1 • 520. Se o perigo occorrer por culpa de terceiro,
r.ontra este ficará com acção regressiva, no caso do art. f60,
n. IJ, o autor do llamno, para haver a importancia, que
ti ,.,.r rc:'<1rddo ao dono da coisa.
Paragrapho uni co.

A mesma acção competirá contra ·

aquello) t'lll defeza de quem se damnificou a coisa (art. f 60, n. I).
\ri. ·I . Ji2L S:lo Iam be111 rcsponsavcis pela reparação civil:
I. Os paes, pelos filhos menores que estiverem sob seu
poder e em sua companhia.
11. O tutor e o curador, pelos pupillos c curatelados, que
se acharem nas mesmas condições.
111. O patrão, amo ou committente, por seus empregados, serviçacs c prepostos, no exercido do trabalho que
lhes com pctir, ou por occasião dcllc (art. f . 522).

lV. Os donos de boteis, hospedarias, casas ou estabcledmentos, onde se albergue por dmheiro, mesmo para fins ele
~~oucaçfto, pelos seus hospedes, moradores c edncantlos.
V. Os quo gratuitamente houverem participado nos produetos do crime, até á concorrente quantia.
Art. 1. 522. A responsabilidade estabelecida no artigo
a.nl.ncedente, n. III, abrange as pessoas jurídicas.
Art. 1 . 523 . Exceptuadas as do art. 1 . 521, n. Y, sú
:wriio responsaveis as pessoas enumeradas nesse e no arti~o
1 . 522, provando-se que ellas concorreram para o damno por
culpa, ou negligencia de sua. parte.
Art. 1 . !J2.t. O que resa.rcir o damno eausado por nutrem,
se est.c não for desecntiente seu, pode rPha ver, dMJHellf~ por
quem pagou, o qm: houver pago.
Art. 1 . ~i25. A reS}JOnsabilidade civil é indepenilenf.e da
criminal; níi.o sn poderá, porém, questionar mais sobre a exist.encia do facto, ou qu~n~ seja o ~eu autor, quando estas
questões sn acharmn Jec1d1das no cnmt~.
Art. 1 . S26. O direito de exigir reparação, e a obrigação
de rm~stal-a transmittem-·Sf'. com a herança, excepto nos casos
quo este Codigo excluir.
Art. 1 . 527. O dono, ou detentor, do animal resarcirá o
damno por este causado, se não provar :
I. Que o guardava c vigiava com o cuidado preciso.
11. Que o animal foi provocado por outro.
111. Que houve imprudencia do offendido.
IV. Que o facto resultou de caso fortuito, ou força
maior.
Art.. 1 . !:i28. O dono do edificio ou construcção responde
pelos damnos que resultarem de sua ruína, se esta provier
de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta.
Art. 1 . 529. Aquelle que habitar umà casa, ou parte
della, responde pelo damno proveniente das eoisa.s, que della
cai rem ou forem lançadas em Jogar indevido.
Art.. 1 . 530. O credor que demandar o devedor antes de
wndda a divida, fora dos casos em que a lei o permitta, ficará obrigailo a Pspcrar o tempo que faltava para o vencimento, a descontar os juros correspondentes, embora Pstipulados, c a pagar as custas em dobro.
Art. 1 . 53 I . Aquelle que demandar por divida já paga,
no todo ou em parte, sem resalvar as quantias recebidas, ou
pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no spgundo, o equivalente do que lhe exigir, salvo se, por
lhe estar prescripto o direito, decair da acção.

Art. l .1.i32. Nii.o H!l applicar5.o as penas dos arts. 1.530
e l . ti31, '[llando o autor desistir lla acção ant1Js de contestada a lide.
'_r_l'J'ULO VIII

CAPITULO I
DISPOSIÇÔES GERAES

.\ri.. 1. riil3. C.onsidem-sc liquida a ohrigaçào cerra,
ljll<lnl.o ;í sna nxistlmcia, e determinada, quanto ao seu ohjccto,

:\ri. J . 53!~. Se o devedor não puder cumprir a. prc;,;taç:io na cspecic ajustada, substituir-se-á pelo seu valor, em
monda corrente, no )ogar onde se execute a obrigação.
Art. 1 . 535. A execução judicial das obrigações dn
bzer, ou nfta fazer, c, em geral, á indcmnizaçiio de perdas c
tlamnns precederá a liqnidação do valor respectivo, toda vez
qnc o n:io fixe a lr)i, on a convenção das partes.
"\rt. 1.536. Para liquidar t importancia de nma prestaç.:i.o mi.o cumprida, qnc tenha valor official no logar da
execução, tomar-se-á o meio termo do preço, ou da taxa,
entre a data do vencimento c a do pagamento, acldicionandolhe os juros da mora.
§ 1. o Nos demais casos, br-se-ú a liquidaç:i.o por arbit.ranwnl.o.
~ ~.o C:onl;un-sP os j11rns
l!'rida~•, tk::>de a citaç:io inicial,

d<t mora., nas ohrigaçücs illi-

C.\PITIJLO H
liA l.li,.IIJI DAl,: Ao liAS UlilllliAÇÜES nmmt.TANTI':S I)Jo; At:TOS
JLLICITOS

Ari.. 1.1J~l7 ..\ intl•·nwizaçfí.o, no caso 1le homicidio, consiste:
l. No pagauwut.o das tlespczas com o tratamento da
v idi ma, sen funeral e o luto da familia.
Jl. Na prestação lle alimentos ás pessoas a quem o defunto os devia.
Art. 1.538. No caso de ferimento ou outra oífensa á
saude, indemnizarà o oífensor ao oífendido as despezas do
tratamento e os lucros cessantes até ao fim da convalescença,

.:ull

alúm de lhe pagar a importancia da multa no gl'áo lltPdio da
pena Cl'iminal correspondente.
§ 1. 0 Esta somma será duplicada, se do fPrimeuto n~sul
tar aleijão ou deformidade.
§ 2. o Se o olfendido, aleijado ou dclormado, for n111lhcr
sulteim on viuva, ainda capaz de casar, a inclcmnização consist.ir:i em tlotal-a, segundo as posses elo offensor, as circum::;tancias tio offcndido c a gravidade do defeito.
Art. U'i:39. Se da offcnsa resultar defeito, pelo qual o olfendido n<"lo possa exercer o seu officio ou profissão, ou se lhe diminua o valor do trabalho, a inclemnização, além das despezas
tlo tratamento c lucros cessantes até ao fim da convalescença,
incluirá uma pensão correspondente á importancia do trabalho,
para que se inhabiliton, ou da depreciação que cllc soll'reu.
Art. 1.3l0. As disposições precedentes se applkam ainda
ao caso em que a morte, ou les;1o, resulte de acto considerado
aime justificavcl, S<) não foi perpetrado pelo olfensor em
repulsa de aggr<·ss:1o do olfendido.
Art. 1.341. Havendo usurpação ou esbulho do alheio,
a indemnizaç:1o consistirá ,em se restituir a coisa, mais o
valor das suas deteriorações, ou, faltando ella, em se embolsar o seu equivalente ao prejudicado (art. 1.343).
Art. 1.342. Se a coisa estiver em poder de terceiro, este
será obrigado a entregai-a, correndo a indcmnização pelos
bens do delinqucnte.
Art. 1.543. Para se restituir o equivalente, quando não
exista a propria coisa (art. 1.341 ), estimar-se-á e! la pelo seu
preço ordinario c pelo de alfeição, contanto que este não se
avanlnjc :í.cpwllc.
Art. 1.ti44. Alt~m dos juros ordinarios, contados proporcionalmcn te ao valor do damno, c desde o tempo do crime, a
satisf.1.ção comprchendc os juros compostos.
Art. 1.:H5. Os mcdicos, cirurgiões, pharmaccuticos, parteiras e dentistas são obrigados a satisfazer o damno, sempre
que da imprudcncia, negligencia, ou imperícia, em actos profissionaes, resultar morte, inhabilitação de servir, ou ferimento.
Art. 1 . 546. O pharmaceutico responde solidariamente
pelos erros e enganos elo seu preposto.
Art. 1 . 54 7. A indemnização por injuria ou calumnia con-Sistirá na rcparat;ão do damno que dellas resulte ao olfendido.
f>aragrapho unico. Se este não puder provar prejuízo
material, pagar-lhe-á o olfensor o dobro da multa no gráo
maximo da pena criminal respectiva (art. 1.350).
Art. 1. 548. A mulher aggravada em sua honra tem direito a exigir do offensor, se este não puder ou não quizer rePoder Legislativo- 1916 - Vol. I.
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parar o Jllal pelo casamento, 11m dote correspondente á con·
diç;1o ~~ estado da olfcndida :
I. Se, virgem c menor, for dellorada.
11. Se, mulher ltlncsta, for violentada, uu aterrada por
ameaças.
111. Se for seduzida con\ promessas de casamento.
IV. Se for raptada.
Art. 1 . 54\:1. Nos demais crimes de violenc.ia sexual, ou
ull raje ao 1mdor, arbitrar-se-á j udic.ialmente a indcmnização.
Art. 1 . !SISO. A indemnização por offcnsa á liberdade
pessoal consistirá no pagamento das perdas e damnos que sobrevierem ao olfcndido, · e no de uma somm<t calc.ulada nos
termos do 11aragrapho unico do art. 1.547.
Art. .õãt. Consideram-se otlimsivos da liberdade pessoal (art. 1. 550) :
I. O carccre privado.
ll. :\ prisão por queixa ou lhmuncia falsa ~~ de m:í. fé.
m. A. pris;lo illegal (art. Ul52).
:\rt. 1.~)52. No caso do artigo antccc,lcnte, n. 111, só a
autoridade, 'flle ordenou a prisão, é obrigada a resarcir o
damno.
Art. 1.553. Nos casos não previstos neste capitulo, se
lixará por arbitramento a indelllnizaç.<lo.

J:)o concurso de credores

Ari.. 1 . mv~. l'roced,~-sc ao concurso de credores, toda
as dividas ~~xccdam á importanc.ia dos bens do devndor.
Ari.. 1. m.m. A. discuss;To entre os credores pollC ven;a.r,
fllll'l' ~ohre a prefcrencia entre elles disputada, quer sobre a nullilladn, simulação, fraude, ou falsidade das dividas c cont.rado~.
Art. 1 . 5)')6. Não havendo titulo legal á preferencia, terão
os credores cgual direito sobre os bens do devedor commum.
Art. 1 . !J!J7. Os títulos lcgacs de prefercncia são os privilegios c os direitos reaes.
Art. 1 . 558. Conservam seus respectivos direitos os crellm·es, hypothecarios ou privilegiados:
I. Sobre o preço do seguro da coisa gravada com hypotheca ou privilegio, ou sobre a indemnização devida, havendCJ
responsavel pela perda ou damnificaçAo da coisa.
VP7. IJIIG

11. Sobre o valor da indemnização, se a coisa obrigada a
hypotheca ou privilegio for desapropriada, ou submettida a
servid:1o legal.
Art. 1 . !)59. Nesses casos, o devedor do preço do seguro,
ou da indemnização, se exonera pagando sem opposição dos
credores hypotheca.rios ou privilegiados.
Art. 1 . 560. O credito real prefere ao pessoal de qualquer espccic, salvo a cxcepção estabelecida no paragrapho
unico do art. 759 ; o credito pessoal privilegiado ao simples,
e o privilegio especial, ao geral.
Art. 1 . 561 . A preferencia resultante de hypothcca,
penhor e mais direitos reaes (art. 674), determinar-se-á de
conformidade com o disposto no livro antecedente.
Art. 1 . 562. Quando concorrerem aos mesmos bens, f)
por titulo egual, diversos credores da mesma classe, especialmente privilegiados, haverá entre elles rateio, proporcional
ao valor dos respectivos creditas, se o producto não bastar
para o pagamento integral de todos.
Art. 1.563. Os privilegias- exceptuado o de que
trata o paragrapho unico do art. 759 - se referem sómentc :
I. Aos bens moveis do devedor, não sujeitos a direito
real de outrem.
li. Aos immoveis não hypothecados.
III. Ao saldo do preço dos bens sujeitos a penhot· ou
hypotheca, depois de pagos os respectivos credores.
IV. Ao valor do seguro e da desapropriação.
Art.1. 564. Do preço do immovel hypothecado, porém, serão
deduzidas as custas judiciaes de sua execução, bem como as despezas de conservação com elle feitas por terceiro, mediante consenso do devedor c do credor, depois de constituída a hypothcca.
Art. 1 . 565. O privilegio especial só comprehende os
bens sujeitos, por expressa disposição de lei, ao pagamento
do credito, que cllc f;tvorccc, c o geral, todos os bens n;i.o
sujeitos a credito real, nem a privilegio especial.
Art. 1. 5fi6. Têm privilegio especial:
I. Sobre a. coisa arrecadada c liquidada, o 1:redor de c11slas
r•. despczas jndiciacs feitas com a arrccadaç;t.o <~ liquida1:ão.
Il. Sobn~ ~ coisa salvada, o credor por 1kspezas dn salvamento.
III. Sobre a coisa beneficiada, o crndor por IH•mff:iforias
necessarias ou utcis.
IV. Sobre os prcdios rusticos ou urbanos, fabrit:as, ollicinas, ou quacsqucr outras construcções, o credor de matcriaes, dinheiro, ou serviços para a sua edificação, rcconstrucção, ou melhoramento.

continua aqui->

212

V. Sobre os fructos agrícolas, os credores por sementes,
insl.rumtmtos c serviços á cultura, ou á colheita.
VI. Sobre as alfaias e utensis de uso domestico, nos
p1·edios rusticos ou urbanos, os credores de alugueres, quanto
;í,s prestações do anno corrente c do anterior.
VII. Sobre os exemplares da obra existente na massa do
editor, o autor della, ou seus legítimos representantes, pelo
credito fundado contra aquelle no contracto de edição.
Art. 1 . !)67. Cessa o privilegio estabelecido no artigo
antecedente, n. V, desde que os fructos são reduzidos a outra
especie, ou vendidos llepois de recolhidos.
Art. 1 . !)6H. Ha vendo, a um tempo, credores com direito ao privilegio do art. 1 . 366, n. III, c ao desse artigo,
n. IV, applicar-se-lhes-á o disposto no art. 1.562.
_\rt. 1 . 569. (~ozam Lle privilegio geral, na ordem seguinte, sobre os bens do Lleveclor :
J. O credito por despczas do seu funeral, feito sem
pompa, segundo a condição do finado e o costume do logar.
11. O credito por custas judiciaes, ou por despezas com
a arrecadação e liquida<;ão da massa.
I!I. O credito por Llespezas com o luto do conjnge so·
brevivo e dos filhos do llevedor fallecido, se forem moderadas.
IV. O credito por despezas com a doença, de que falleceu
o devedor, no semestre anterior á sua morte.
V. O credito pelos gastos necessarios á mantença do
devedor fallccido e sua família, no trimestre anterior ao fallocimento.
VI. O credito pelos impostos dPvidos á Fazenda Publica,
no anno corrente e no anterior .
. VII. O cr?dito pelo salario dos c_reados c n_1ais pessoas de
servrço domestico do devedor, nos seus derradeiros seis mezes
de vida.
Art. 1. !)70. Na remuneração do art. i. 569, n. VII,
so inclue a dos mestres que, durante o mesmo período, ensinaram aos descendentes menores do devedor.
Art. 1. 571. A Fazenda Federal pref~rc à Estadual, c
esta, á Municipal.

LIVRO IV

Do direito das successões
TITULO I

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 1 . 572. Aberta a successão, o dominio e a posse dá
herança transmittem-se, desde logo, aos herdeiros legitimos e
testamentarios.
Art. 1 . 573. A successão dá-se por disposição de ultima
vontade, ou em virtude da lei.
Art. 1.574. Morrendo a pessoa sem testamento, transmitte-se a herança a seus herdeiros legítimos. Occorrerá outro
tanto quanto aos bens que não forem comprehentlitlos no
t4)Stamento.
Art. 1 . 575. Tambem subsiste a successão legitima flC
o testamento caducar, ou for julgado nullo.
Art. L 576. Havendo herdeiros neccssarios, o testador
só poderá dispor da metade da herança.
Art. 1. 577. A capacidade para succeder é a do tempo
da abertura da Ruccessão, que se regulará confor·mn a lni
ent:io l'm vigor.

CAPITULO li
UA TRANSMISSÃO DA HERANÇA

•

Art. 1. 578. A successão abre-se no logar do ultimo
domicilio do fallecido.
Art. 1 . 579. Ao conjuge sobrevivente, no casamento
por communhão de bens, cabe continuar, até á partilha, na
posse da herança, com o cargo de cabeça do casal .
§ 1. 0 Se, porém, o conjugo sobrevivo for a mulher·, ser·:'i.
mistér, para isso, que estivesse vivendo com o marido, ao
tempo de sua morte.
§ 2. o Na falta de conjuge sobrevivente, a nomcaç:1o de
invnntariantr, recn.ir·:í. no co-her·ddro que sr, aehar na posse
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corporal e na administração dos bens. Entre co-herdeiros, a
preferencia se graduará pela idoneidade.
§ 3. 0 Na falta de conjuge ou de herdeiros, será inventariante o testamenteiro.
Art. L 580. Sendo chamadas simultaneamente, a uma
herança, varias pessoas, será indivisível o seu direito, quanto
:i posse e n.o domínio, até se ultimar a partilha.
Paragrapho unico. Qualquer dos co-herdeiros pode reclamar a universalidade da herança ao terceiro, que indeviJamente a possua, não podendo este oppor-lhe, em excepção,
o caracter parcial do seu direito nos bens da successão.

CAPITULO lll
DA ACCEJTAÇÃO E HENIJNGIA DA HERANÇA

Art.. 1 . !)81. :\ ae.ceitaç:i.o da herança pode ser expressa
ou taeita; a r1m11neia, port'~m, dev,~rá constar, expressamente,
dP iustriiiiifmto publico, ou termo judicial.
§ 1. 0 (~ expressa a acceitação, quando se f.'tç.a por declar:t<;:"to 1~seripta ; taeita, quando resulte de actos compatíveis
:-;(Hnl~nte com o carac.ter de herdeiros.
§ 2." Nfío 1~xprinwm acceitaç:To da herança or:; actos otnciosos, eomo o l'uw~ral do finado, os meramente conservatorios, ou os de administração e guarda interina.
Art.. 1 . !)fl2. Não importa ognalmente accnitação a cessão
gratuita, pura ,. simpks, da h1~1·ança, aos demais co-hnrdr:iros.
Art. 1 . 583. N:i.o se pode aco-itar ou renunciar a herança em parte, soh condição, ou a termo ; mar:; o herdeiro,
a quem se testaram lr~gádos, pode acceital-os, renunciando
a hr:rança, ou, aee1~itando-a, rupndial-os.
\ rt. 1 .1i84. O intc•r,~ssa,lo ~~m que o herdeiro dedaro se acccita, 011 nfí.o, a herança, poderá, vinte dias
d1~pois dl) aberta a Slll~cess:io, requerer ao juiz prazo r~
zo:tvd, não maior dn trinta dias, para, dentro nelle, se
pronulleiar o Jwnl<·iro, sob pmm dc sn haver a herança por
ar.1·.cita.
Art. 1. !)8!). Fallceendo o herdeiro, anter:; de declarar se
ac.ceita a herança, o dirr~ito d1~ acceitar passa-lhc aos herdeiros,
a menos que se trate de instituição a<lstrieta a mna condição
suspensiva, ainda n;i.o verificada.
Art. 1. !i8fi. Qnan<lo o twnkiro prejudicar os seus credor,~s, n~nunciando a herança, podnr:To dles, com autoriza<::io do .i ui r., acceital-a em nome do renunciante.
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Nesse caso, e depois de pagas as dividas do renunciante ,
o remanescente será Jevolvido aos outros herdeiros.
Art. 1 . 587 . O herdeiro não responde por encargos
S).lperiores ás forças da herança ; incumbe-lhe, porém, a prova
do excesso, salvo se existir inventario, que a excusc, demonstrando o valor dos bens herdados.
Art. 1.588. Ninguem pode succeder, representandoherdeiro renunciante. Se, porém, elle for o unico legitimo da
sua classe, ou se todos os outros da mesma classe renunciarem a herança, poderil.o os filhos vir á sucer·ssflo, por direito
proprio, c por caboça.
Art. 1. 589. Na succossão legitima, a parte do renunciante accrescr\ ~L dos outros herdeiros da mesmaclassc, e, sendo
Pile o unico desta, ~levolve-se aos da subsequente.
Art. 1 . 590. E retractavel a renuncia, quando proveniente de violencia, erro ou dolo, ouvidos os interessados.
A acceitação pode retractar-se, se não . resultar prejuizo a
credores, sendo licito a estes, no caso contrario, reclamar a
providencia referida no art. 1 . 586.

CAPITULO IV
DA HERANÇA JAf.ENTE

Art. 1 . !i!l1 . N:io havendo testamento, a herança t~
Jacente, e ficar:i snb a guarda, conserva\;io P adminislraç:io t!t•
11 rn curador:
I. Se o f.'liiPeido não deixar conjugo, nem herdeiro dcsr,cnJente ou ascemlc~ntn; m•m r.ollatt'ral stH·.cnssh'Pl, uoforiarllentn coulHw,ido.
ll. Sn os IH~nlPiros, Jnsc:cndnntns ou ascentlnnft•s, rcnunciarmu a hm·ança, n não hon vnr r.onju~t\ ou rollatr,ral
Stlf'.t',nssi vel, nol.orianwnte conhecido.
· Art. 1 . 592. Havendo tnstamento, obsnrvat·-se-:í. o disposto no artigo antecedente:
I. Se o f<tlltJcido não deixar conjuge, ou hm·dt\iros
de~cendentes ou ascentlentes.
H. Se o hm·deit·o nome:uln não t\xistir, ou uão ar,witar
a herança.
111. Se, mn qualqur-r dos casos previstos nos dois nu meros
antecedentt\s, n:i.o houver r.ollat.eral snccessivd, notorianren tn
conhecido.
IV. Se, verilicatlaalgumatlashypothesestlos tms numeros
antP.riores, não houvt~r testamenteiro nomeado, o nomeado
não existir, ou não acccitar a testamentaria.

2Hi

Af:l'OS DO PODEll LEGlSLA'riVO

Art. 1 . 593. Serão declarados vacantes os bens da
herança jacente, se, praticadas todas as diligencias legaes,
não apparecerem herdeiros.
Paragrapho unico. Esta declaração não se fará senão um
anno depois de concluído o inventario.
Art. 1 . 594 . A declaração da vacancia da herança não
prejudicará os herdeiros que legalmente se habilitarem ; mas,
decorridos trinta annos da abertura da successão, os bens
arrecadados passarão ao domínio do Estado, ou ao do Districto
Federal, se o de cujus tiver sido domiciliado nas respectivas
circumscripções, ou se incorporarão ao dominio da União, se o
domicilio tiver sido em territorio não constituído em Estado.

CAPITULO V
DOS QUE NÃO PODEM SUCCEDER

Art. 1 . 595. São excluídos da successão (arts. 1 . 70R,
n . JV, t ~ 1 . 741 a 1 . 74!'i ), os herdeiros, ou legatarios:
I. Ouc houverem sido autores ou cumplices mn crime
~~~~ homicídio volnntario, ou f.l~ntativa drstc, contr·a a pessoa.
de cuja successão se tratar.
li. Que a accusaram calumniosamente em juizo, ou incorreram em crime contra a sua honra.
III. Que, por violencia ou fraude, a. inhibiram de livremente dispor dos seus bens em testamento ou codicillo, ou lhe
obstaram a execucão dos actos de ultima vontade.
Art. 1 . 596. · A exclusão do herdeiro, ou legatario, em
qualquer desses casos de indignidade, será declarada por sentença, em acção ordinaria, movida por quem tenha interesse
na snccessão.
Art. 1 . 597. O individuo incurso em actos que determinem a exclusão da herança (art. 1.595), a ella ser:.í.,
n;1o obstante, adm ittido, se a pessoa o!fendida, cujo hcrdeir·o
1~lle for, assim o r1~solveu por acto anthcntico, on tcsta!llcnto.
Art. 1 . 598. O excluído da successão é obrigado a
restituir os frnctos e rendimentos que dos bens da lwrança
hon ver percebido.
Art. 1. 599. São pessoaes os effeitos da exclusão. Os
descenuentes do herdeiro cxcluiJo succedem, como se elle
uwrt.o fosse (art. 1. 602).
Art.. 1 . fiO O. S<lo validas as ali1mações Je bens hereditario~. '~ o" adns d1~ adrninistra~;i.o )Pgalment.e pr·at.icados
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pelo herdeiro exchiido ; mas aos co-herdeiros subsiste,
quando prejudicados, o direito a demandar-lhe perdas e
damnos.
Art. 1 . 601 . O herdeiro excluído terá direito a reclamar
indemnização por quaesquer despezas feitas com a conservação dos bens hereditarios, e cobrar os creditas, que lhe
assistam contra a herança.
Art. 1 . 602. O excluído da successão não terá direito
ao usofructo e á administração dos bens, que a sflus filhos
couberem na lwrança (art. 1 . !'}!)!) ), ou :í ~mcr.cs,;;io «Wntl tua!
desses benfl.
TI'I'ULO II

Da successão legithna

CAPITULO J
DA ORDT<:M DA VOCAÇÃO TJF.RF.DI'I'AnTA

Art. 1 . GO:l. A Rnccpssfio legitima dcfcrc-so na ordem
seguinte :
I. Aos descendentes.
11. Aos ascendentes.
III. Ao conjuge sobrevi vento.
I V. Aos collateraes.
V. Aos Estados, ao Districto Federal ou á União.
Art. 1 . G04. Na linha Jescendnnte, os filhos sncccdcm
por cabeça, c os outros descendentes, por cabeça ou pm nstirp«~, conformn se achem, ou nií.o, no mesmo gráo.
Art. 1 . 605. Para os cffeitos da succnssão, aos filhos
legitimos se equiparam os lngitimados, os natmaes l'l:coH hecidos e os adoptivos.
§ 1." Havm1do filho legitimo, on legitimado, sú á metade
do que a este eonber em herança terá direito o filho natmal
r1:conlwcido na. constancia do casamento (art. 358).
§ 2. 0 Ao filho adoptivo, se concorrer com legitimos, RUpcrveniontes á ad,opçiio (art. 368), tocará sómPnfn nwtadn
tia heranca cabi vel a cada um destes.
Art: '1 . 606. Não havendo herdeiroR da claRRP doi'!. desn !mhmtes, Rflo chamados á sncccssão os ascendentes.
Art. 1 . G07. Na classe dos ascendentes, o gráo mais
proximo nxdue o mais remoto, smn JiRtineçiio lll! linhas.
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Art. 1 . 608-: Havendo egualdade em gráo e diversidade em
linha, a herança partir-se-á entre as duas linhas meio pelo meio.
Art.. 1 . 609. FallecenJo sem descendencia o filho adoptivo, se lhe sobreviverem os pacs c o adoptante, áqnellcs
tocará por inteiro a herança.
Paragrapho unico. Em falia dos paes, embora haja
outros ascmHlcntes, devolve-se a herança ao adoptante.
Art. 1. 61.0. Quando o descendente illegitimo tiver direito á successão do ascendente, haverá direito o ascendente
illegitimo à successão do descendente.
Art. 1. G11. Em falta de descfmdentes e ascendentes,
será deferida a successão ao conjuge sobrevivente, se ao tempo
da mmte tlo outro não estavam desquitados.
Art. 1.612. Se não houver conjuge sobrevivente, ou
dlo incorre~ r na incapacidade do art. 1. 611, ser5o chamados
a suecuder os collatcraes até o sexto gráo.
Art . 1 . G13 . Na classe dos collateraes, os mais proximo:-;
excluem os mais remotos, salvo o direito de represcn taç<io
<'mH~edido aos filhos Je irmãos.
Art. 1 . 614. Concorrendo :.í. hcranca do fallecido irmãos
bilateraes <',om irmãos unilateraes, cad~ um dt>siPs lwrdar:'t
JIIPiadn do <JW~ cada um daquelles herdar.
Art. 1 .IIU>. Se com tio ou ti os coneorrerem filhos de irm;io
unilateral ou bilateral, lerão cllcs, por direito de rcpresenla!:ôlo,
a pari c que cabl'ria ao pae ou á mãe, sn vivessem.
Art. 1. (i16. Não coneorr<'mlo á hcrall(;a inn;io ~!'l'lll:llltl,
hi·rdarã.o, crn parti~S Pgnans entre si, os unila1Prat~s.

Art. ·I .li17. Ern lidla di~ inn;i.os, hi•nlar5o os filhos llestes:
~ 1 . " S!~ SÚ !',IIIH;OITI~l'l~lll ;'r
Ü1lleeidos, lwrdar:io por <~abeça.

lll'f':tlll':l

jjJIJos

di•

Í!'lrtftOS

~ ~-" Sr~ eonwrrr•t'Prrr lilhos du irmãos bilalemes, com
filhos dr) irmãos uuilatl'r:ws, e:ula. ur11 dr•sl1•s henlani a J1JPtad1•
llll que Iwnlar l',ada um uaqudiPs.
~ :1. u S1• todos lim~m 1ilhos de Íl'lw1os gPrmanos, 'ou
lodos dt! i rm:1.os 1111 ilall'!'ai•s, hr;rdar;lo til! los por r~gual .
A rL 1 .li1 R. N;1u Ira dirdto dP Slll"i~P.ss:io i'ntre o adoplado ~~os pan~rrtc~s do adoptante.
Art. 1 . 6HI. Não sobmvivendo conjugc, nem parente
algrurt sucees~;ivd, ou tendo clles rtmrmciado a heraw;a, esta.
s~~ dnvol ~e. ;~o Eslallo, ao Hi~tricto _Federal,_ se o de cujus ti ver
stclo donuethado nas respectrvas ctrcumsenpções, ou á União
sE~ tivílr sido donririliatlo Pfll 1Prritorio não ine.orporado ~

qualquer ddlas.

~l'J

CAPITULO 11
DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO

Art. 1 . 620. Dá-se o dir·eito de representação, quando a
lei chama cc~rtos parentes do fallccido a succeder em todos os
direitos, em quo dle succederia, se vivesse.
Art. 1 . 621 . O direito de representação dá-se na linha
recta descendente, mas nunca na ascendente.
Art. 1. 622. Na linha transversal, só se dá o direito de
representaçiio, em favor dos filhos de irmãos do fallncido,
quando com irmão deste concorrerem.
Art. 1 . 623. Os representantes só podem herdar, como
t:ws, o que herdaria o representado, se vivesse.
Art. 1. 624. O quinhão do rcpres•mtatlo part.ir-s•~·-:'t por
~~gual entre os representantes.
Att. 1 . 625. O renunciante á herança Je uma pessoa
poderá representai-a na snccessão de outra.
•:rr:rULO III
I'la succe!iil!'i!ão -te!"ltan•entaria.

CAPITULO I
no

'I'ESTA1\TF.NTO EM GERAL

Art. 1. 626. Considera-se testamento o acto revogavel
pelo qual alguem, de conformidade com a lei, dispõe, no todo
ou em parte, do seu patrimonio, para depois da sua morte .
CAPITULO 11
DA CAPACIDADE PARA FAZER TESTAJIIENTO

Art. 1 . 627. São incapazes de testar :
I. Os menores de dezeseis annos.
11. Os loucos de todo o genero.
111. Os que, ao testar, não estejam em seu perfeitojnizo.
IV. Os su,nlm;-mndos, qnu nilo pndnn:nt Hw.nift:slar a
sua vontade.
Art. 1. 628. A incapacidade superveniente não invalida
o testamento effica:.:, nem o testamento do incapaz se valida
com a supervcniencia da capacidade.
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CAPITULO 111
DAS FÓRMAS ORDINARIAS DO TESTA!\IENTO

SECÇAO I
DISPOSIÇÕES

m:nAF.S

Art. 1. 62!l. EstP Codigo rneouhN'.P r.omo tfl::~tamcntos
nrdinarios :
I . O publico.
11 . O cerrado .
Ili . O particular.
Art. 1. 630. É prohibido o testamento conjunctivo, seja
simultaneo, reciproco ou correspectivo.
Art. 1.631. Não se admittem outros testamentos .espcciaes, além dos contemplados neste Codigo (arts. 1 . fi5fi a

1. 663).
SECÇÃO li
!lO TESTAMENTO Pllfli.ICO

Art. 1 . fi:l2. São rrqnisit.os nss<mr.iacs do tnstamrnto
pn bl ico :

J. Otw snja rscripto por official publico em sou livro de
notas, dP accôrdo com o dictado ou as dcclar:u~õ<'s Llo tPstador, rm presnnça du c.inco testemunhas.
li. Que as testemunhas assistam a todo o acto.
III. Qne, depois de cscripto o testamento, seja lido pelo
official, na presença do testador c das testemunhas, on pdo
t<~stador, se o qnizcr, na presença destas o do official.
IV. Que, em seguida á leitura, soja: o aeto assignado pelo
testador, pelas testemunhas c pelo official.
Paragrapho unico. As declarações do tr.stador serfio
f(,itas na lingua nacional.
Art. 1 . 633 . Se o testador n:lo souber, on não puder
assignar, o official assim o deelarará, assignando, neste c:u~o,
pelo testa<lor, n a seu rogo, uma <las testl·m1mhas instnmwntarias.
Art. 1 . 634. O official publico, <'specificando raJa uma
d0ssas formalidadPs, portar:í. por f<\ no t.Pstamc~nto, havc•rem
sitio todas obsnrvadas.
Paragrapho unir:o. Se faltar, ou n:lo sr~ meneionar alguma
ddlas, SPr:'t llllllo o testanwnt.o, n•spondc•rHio o ollkial puLlic:o
r,ivil n c.ri11rinalnwllte.
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Art. 1.G:n;. Considera-se habilitado a I estar puLlic::uuentc
aquellc, r1ue puder fazer de viva voz as suas declarações,
e verificar, pela sna leitura, haverem sido fielmente exaradas.
Art. 1. Gil6. O individuo inteiramente surdo, sabendo
ler, ler:í. o seu testamento, e, se o não souber, designar:\
quem o leia em seu Jogar, presentes as testemunhas.
Art. 1 . 637. Ao cego só se permittc o testamento publico, que lhe será lido, em alta voz, duas vezes, uma pelo
official, c a outra por uma das testemunhas, designada pelo
testador; fazendo-se de tudo circumstanciada menção no
testamento.
SECÇÃO lli
DO TESTAMENTO CERRADO

Arl. 1 .liilH. ~ão requisitos (~ssenciaes do u~~tamento
cerrado:
I. Que seja escripto pelo testador, ou por ontra pessoa,
a seu rogo.
li. Que seja assignado pelo testador.
III. Que não sabendo, ou não podendo o testador assignar,
seja assignado pela pessoa que lh'o escreveu.
IV. Que o testador o entregue ao official em pre~ença,
quando menos, de cinco testemunhas.
V. Que o official, perante as testemunhas, pergunte ao testador se aquelle é o seu testamento, e quer que seja approvado,
quando o testador não se tenha antecipado em declarai-o.
VI. Que para logo, em presença das testemunhas, o official
exare o auto de approvação, declarando ncllc que o testador lhe
entregou o testamento c o tinha por seu, bom, firme e valioso.
VII. Que o instrumento de appro"aç:1o comrce logo c
inmwdiatamente no fim do testamento.
VIII. Que, não havendo logar na ultima ft)lha ('Scripta
do testamento, para ncllc começar o instrumento de approvação, o official ponha o tlcu sígnal publico no testamento, c
assim no instrmnento o declare.
JX. Q11t~ o instrumento ou auto de approvação snja lido
pelo official, assignando elle, as testemunhas c o tcsta;:lor, se
souber c puder.
X. Que, niio sabendo, ou não podendo o testador
assignar, assignc por ellc uma das testemunhas, declarando,
ao pé da assignatura, que o faz a rogo do testador, por não
saber ou não poder assignar.
XI. Que o tabellião cerre e cosa o testamento depois de
concluido o instrumento de approvação.

continua aqui->

2.22

AC'l'OS DO PODER LEGISLATIVO

Art. 1. 639. Se o official tiver cscripto o testamento a
rogo do testador, podei-o-á, n;1o obstante, approvar.
Art. f . 64.0. O testamento pode ser escripto, em língua
nacional ou estrangeira, pelo proprio testador, ou por outrem,
a sem rogo. A. as.c;iguatura será sempre elo proprio testacior, ou
•k quem lhe escreveu o testamento (art. 1. 638, n. I).
Art. 1 . 61,1. Não poderá dispor de seus bens em testamento cerrado quem não saiba, ou não possa ler.
Art. 1 . 642. Pode fazer testamento cerrado o surdonnHlo, contanto que o escreva todo, e o assigne de sua mão,
c que, ao entregai-o ao official publico, ante as cinco testemunhas, escreva., na face externa do papel, ou do envoltorio,
(pu:~ aquelle é o SCll testamento, cuja approvação lhe pede.
Art. 1. 643. Depois de approvado e cerrado, será o testamento entregue ao testador, f1 o official lançará, no seu livró,
nota do Jogar, dia, me7. n anno em que o testamento foi ap~
provado c entregue.
·
Art. 1 . 644. O testamento será aberto pelo juiz, que o
fará registrar c archivar no cartorio a que tocar, ordenando
que seja cumprido, se lhe não achar vicio externo que o torne suspeito de nullidade, ou falsidade.
SECÇÃO IV
JlO TESTABIENTO PARTICULAR

Art. 1 . 6f.!J. São requisitos esscnciaes do testamento
particular:
I. Que seja escript@ e assignado pelo testador.
11. Que i ntervonham cinco testemunhas; além do testador.
UI. Que seja lido perante as testemunhas, e, depois de
lido, por ellas assignado.
Art. 1 . 646. Morto o testador, publicar-se-á em juizo o
l.f'slmnent.o, com citação dos herdeiros lcgitimos.
Art.. 1 . 64 7. Se a:=; testemunhas forem contestes sobre o
facto da disposição, ou, ao menos, sobre a sua leitura perante
cllas, c se reconhecerem as proprias assignaturas, assim como
a do testador, será confirmado o testamento.
Art. 1 . 648. Faltando até duas das testemunhas, por
morte, ou auscncia em Jogar não sabido, o testamento pode
ser confirmado, se as tres restantes forem contestes, nos termos do artigo antecedente.
Art. 1. 649. O testamento particular pode ser escripto
em língua estrangeira, contanto que as testemunhas a comprchendam.

•<U1Ub .UU l'Ullll:l\ LJ!:UlliLA:A:lVO

SECÇÃO V
LIAS

TllS1'E~IUNHAS

TESTAMENTARlAS

Art. 1 . 650. Nüo 1podem ser testemunhas em tesfamt?ntos:

I. Os menores de dczeseis annos.
11. Os loucos de todo o genero.
111. Os surdos-mudos e os cegos.
IV. O herdeiro instituído, seus ascendentes
tes, irmãos e conjuge.
V. Os legatarios.

f1

descenden-

CAPITULO IV
JIOS CODICIJ,(,()S

Art. 1 . 651 . Toda pessoa capa7. de testar poderá, mediante escripto particular seu, datado e assignado, fa7.er disposições especiaes sobre o seu enterro, sobre esmolas de pouca
monta a certas c determinadas pessoas, ou, indeterminadamente, aos pobres de certo logar, assim, como legar roupas,
moveis ou joias, não mui valiosas, d~~ seu uso pessoal
(art. L 797).
Art. ·I . 652. E~scs actos, ::;alvo direito de terceiro, va~~~rã.o como codicillos, deixe, ou nã.o, testamento o ;wtor.
Art. 1 . GlJ:l. Pelo modo estabelecido no art.. J. 6~1, se
poclcrão nomear ou sn bstituir testamenteiros.
Art. 1 . 654. Os actos desta especie revogam-se por
actos eguaPs, e consicleram-se revogados, se, havendo testamento postr~rior, de (pmlquer natureza, este os nfío confirmar,
ou mod ilicar .
Art. 1 . (il')!i. Sr~ e;.;tivnr fi~dtado o corlkillo, abrir-se-á do
mesmo modo que o testamento cerrado (art. 1. 6í4).
CAPITULO V
DOS TESTAMENTOS ESPECIAES

SECÇÃO I
)10 TESTAMENTO niARl'f!MO

Art. 1 . 65G. O testamento, nos navios nacionaes, de
guerra, ou mercantes, em viagem de alto mar, será lavrado
pelo commandante, ou pelo escrivão de bordo, que redigirá
as declarações do testador, ou as escreverá, por elle dictadas,

te:;;tcmunhas idoneas, de preferencia escolhidas entro
os passageiros, e presentes a todo o acto, cujo instrumento
assignarão depois do testador.
Paragrapho unico. Se o testador não puder cscnwer,
assignará. por elle uma das testt•mtmhas, declarando que o faz
a seu rogo.
Art. 1. 657. O testador, querendo, poderá escrever elle
mesmo o seu testamento, ou fazel-o escrever por outrem. No
primeiro caso, o proprio testador assignará ; no segundo,
quem o escreveu, com a declaraçã6 de que o subscreve a
rogo do testador.
§ 1 . o O testamento assim feito será pelo testador entregue
ao commandante ou escrivão de bordo, perante duas testemunhas, que reconheçam e entendam o testador, declarando este,
no mesmo acto, ser seu testamento o escripto apresentado.
§ 2. o O comrnandante, ou o escrivão, recebei-o-á, e, em
seguida, abaixo do escripto, certificará todo o occorrido, datando e assignando com o testador c as testemunhas.
Art. 1 . 658. O testamento marítimo caducará, se o testador não morrer na viagem, nem nos tres mezes subsequentes
ào seu desembarque em terra, onde possa fazer, na fórma ordinaria, outro testamento.
Art. 1 . 659. Não valer~~ o testamento marítimo, bem que
feito no curso de uma viagem, se, ao tempo em que se fez,
o navio estava em porto, onde o testador pudesse desembarcar, c testar na forma ordinaria.

anl.c chtas

SECÇÃO li
fJO TESTAMENTO mLITAil

Ari.. 1 . ti(j(}. O 1.t~stamcnto dos militar·cs e mais pessoa::~
ao ~t~rvit;o do exercito em campanha, dentro ou fóra rio paiz,
assim como em praça sitiada, ou que esteja de communicações
cortadas, poderá fazer-se, não havendo official publico, ante
dnn.s testemunhas, ou tres, se o testador não puder, ou não
souber assignar, caso em que assignará por elle a terceira.
§ 1 . o Se o testador pertencer a corpo ou secção de
corpo destacado, o testamento será escripto pelo respectivo
commandantc, ainda que official inferior.
§ 2. o Se o testador estiver em tratamento no hospital, o
testamento será escripto pelo respectivo official de saude, ou
pelo director do estabelecimento.
§ 3. o Se o testador for o official mais graduado, o testa·
mento será escripto por aquelle que o substituir.

Art. :1.66:1. Se o testador souber escrever, poderá fazer
o testamento de seu punho, contanto que o date e assigne
por extenso, e o apresente aberto ou cerrado, na presença de
duas testemunhas ao auditor, ou ao official de patente, que
lhe faça as vezes neste mistér.
Paragrapho unico. O auditor, ou official, a quem o testamento se apresente, notará, em qualquer parte delle, o Jogar,
dia, mez e anno, em que lhe for apresentado. Esta nota será
assignada por elle e pelas ditas testemunhas.
Art. 1.662. Caduca o testamento militar, desde que, depois delle, o testador esteja, tres mezes seguidos em logar,
onde possa testar na fórma ordinaria, salvo se esse testamento apresentar as solemnidades prescriptas no paragrapho
unico do artigo antece1lcnte.
Art. 1.663. As pessoas design<~das no art. 1.660, estando
empenhadas em combate, ou feridas, podem testar nuncupativamente, confiando a sua ultima vontade a duas testemunhas.
Paragrapho unico. Não terá, porém, effeito esse testamento, se o testador não morrer na guerra, e convalescer do
ferimento.
CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES TESTAMENTARIAS EM GERAL

Art. 1.664. A nomeação de herdeiro, ou Iegatario, pode
fazer-se pura e simplesmente, sob condição, para certo fim ou
modo, ou por certa causa.
Art. 1.665. A designação do tempo em que deva começar ou cessar o direito do herdeiro, salvo nas disposições
fideicommissarias, ter-se-á por não escripta.
Art. 1.666. Quando a clausula testamentaria for susceptível de interpretações differentes, prevalecerá a que melhor
assegure a observancia da vontade do testador.
Art. 1.667. É nulla a disposição :
I. Que institua herdeiro, ou legatario, sob a condição
captatoria de que este disponha, tambem por testamento, em
beneficio do testador, ou de terceiro.
11. Que se refira a pessoa incerta, cuja identidari!• se
não possa averiguar.
III. Que favoreça a pessoa incerta, commettendo :-~. doterminação de sua identidade a terceiro.
IV. Que deixe a arbítrio do herdeiro, ou de O'lt< .;m,
fixar o valor ao legado.
Poder Legisl:HiYo -
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Art. 1.668. Valt~rà, porém, a disposição:
I. Em favor tle p<~s~oa inct)rta qne tlcva ser determinada por terceiro, dtmf.re diversas pPssoas mencionadas pelo
testador, ou pertencentes a uma familia., ou a um corpo collecti vo, ou a um estabelecimento por elle designado.
11. Em rem uneraçfto de serviços prestados ao testador, por
occasillo da mo! estia tle que fallcceu, ai mia que fique a arbitrio
do herdeiro, ou de outrem, determinar o valor do legado.
Art. 1.669. A disposição geral em favor dos pobres, dos
estabelecimentos particulares de caridade, ou dos de assistenda publica, entender-se-á relativa aos pobres do logar do
domicilio do testador ao tempo de sua morte, ou dos estabelecimentos ahi sitos, salvo St) manifestamente constàr que
tinha em mente beneficiar os de outra localidade.
Paragrapho unico. Nestes casos, ás instituições particulares preferirão sem pro as publicas.
Art. 1.670. O erro na designação da pessoa do herdeiro,
do Iegatario, ou da coisa legada annulla a disposição, salvo
se, pelo contexto do testamento, por outros documentos, ou
por factos inequívocos, sn puder identilicar a pessoa ou coisa,
a que o testador queria referir-se.
Art. 1.67'1. Se muitos lwnleiros nomear o testamento,
não discriminando a parte de cn.da um, partilhar-se-á por
egual, entre toclos, a porç.ão !lisponivcl do testador.
Art. 1.672. Se o testaclor nomear certos herdeiros individualmente, c outros collcctivamente, a herança será dividida
em tantas quotas, !!u:tntos fnr('m os indivíduos e os grupos
designadw;.
Art. 1.673. Se fiJrem determinadas as quotas de cada.
herdeiro, e não ab~;orverem toda a herança, o remanescente
pertencerá aos henlt-iros h'gitimos, segundo a ordem da success:i.o llcrcdita6a.
Art. LG7 1-. s~~ lim~m dntcrminados os quinhões de uns
e não os d1) outros lwrJeiros, quinhoar-se-á, distribuidamente,
por cgual, a estes ultimos o f!lW restar, drpois de completas
as porçõ1~s lwrt~dilarias dos primeiros.
ArL ·J .ti7G. Jlispondo o testador 11nc n:1o caiba ao herdeiro instituitlo certo e det0rminado objectn, dentre os da
heraJH:a, tocará ell·~ aos hcrd!!Íros legítimos.
Art. Lli7li. A clausula d(~ inali(~nabilidade temporaria,
ou vitalícia, imposta aos bons pl'los tt)Stadores ou doadores,
não poderá, em caso algllln, salvo os de expropriação por
necessidade ou ntiliJade pablica, e de cxccuç<1o por dividas
proveninnt•)s dt) i111p•1stos n)laiÍ'.'o:; :tt)S l"I)Spectivos immoveis,
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ser invalidad;L ou dispensada por a.ctos judiciaes de qualquer
cspedc, sob pena de nullidade.
Art. 1.G77. Quando, nas hypotheses do artigo antecedente, se der alienação de bens clausulados, o producto
se converterá em outros bens, que ficarão subrogados nas
obrigações dos primeiros.

CA.PITULO VII
DOS LEGADOS

Art. 1 .678. É nullo o legado 8e coisa alheia. Mas, se a
coisa legada, n~o pertencendo ao testador, quando testou, ~
houver depois tornado sua, por qualquer titulo, terá effeito
a disposição, como se sua fosse a coisa, ao tempo em que elle
fez o testamento.
Art. f .679. Se o testador ordenar que o herdeiro, ou
legatario, entregue coisa de sua propriedade a outrem, n!o o
cumprindo elle, entender-se-á que renunciou a herança, ou
o legado (art. 1.704).
Art. 1.680. Se tão sómente em parte pertencer ao testador, ou, no caso do artigo antecedente, ao herdeiro, ou ao
legatario, a coisa legada, só quanto a ess:~, parte valerá o
legado.
Art. 1.681. Se o legado for de coisa movei, que se do termine pelo genero, ou pela cspecie, será cumprido, ainda que
tal coisa n:1o exista entre os bens deixados pelo testador. Art. 1.682. Se o testarlnr kgar coisa sua, singularizando-a, só valerá o legado, se, ao tempo do scn fallecimento,
clla se achava entre os bens da herança. Se, porém, a coisa
legada existir entre os bens do testador, mas em quanti<lade
inferior á do legado, este só valerá quanto á existente.
Art. 1.G83. O legado de coisa, ou quantidade, qne deva
tirar-se de certo logar, só valerá se nelle for achada, e até á
quantidade, que alli se achar.
Art. 1.G8í. Nullo será o legado conflistcnte em coisa
certa, que, na data do testmnrmto, j:í era do legatario, on
depois lhe foi transferida gratnitamento pelo testador.
Art. 1.68!:i. O legado de credito, ou de quitação de divida,
valerá t.'l.o sómcnt<~ at(J á importancia. ~~~~sta, ou dal]lldlr~, ao
tempo da morto do t1•stador.
§ 1.~ Cumpre-se este legado, entregando o herdeiro ao
legatario o titulo respectivo.
§ 2. 0 Este legado não comprehende as dividas posteriores á data do testamento.

Art. 1.686. Não o declarando expressamente o testador,
não se reputará compensação da sua divida o legado, que
elle faça ao credor.
Subsistirá do mesmo modo integralmente esse legadó, se
a divida lhe foi posterior, e o testador a solveu antes de
morrer.
Art. 1 . 687. O legado de alimentos abrange o sustento,
a cura, o vestuario c a casa, emquanto o lcgatario viver,
além da educação, se elle for menor.
Art. 1. 688. O legado de usofructo, sem fixação de
tempo, entende-se deixado ao legatario por toda a sua vida.
Art. 1 . 689. Se aquelle que legando alguma propriedade,
lhe ajuntar depois novas acquisições, estas, ainda que contíguas, não se comprehendem no immovellegado, salYo expressa
declaração em contrario do testador.
Paragrapho unico. Não se applica o disposto neste artigo
ás bemfeitorias necessarias, utcis ou volnptuarias feitas no
predio legado.
CAPITULO VIII
DOS EFFEITOS DOS LEGADOS E SEU PAGAMENTO

Art. 1 . 690. O legado puro c simples confere, desde a
morte do test.:'tdor, ao legatario o direito, transmissível aos
seus succcssorcs, de pedir aos henleiros instituídos a coisa
legada.
Paragrapho unico. Não pode, porém, o legatario entrar,
por autoridade proprla, na posse da coisa legada.
Art. 1 . 69l. O Jireito de petlir o legado não se exercerá,
emquanto se litigue sobre a validade do test.:'tmento, e, nos
legados condicionaes, ou a prazo, cmquanto penda a condição,
ou ellc se não vença.
Art. 1 . 692. Desde o dia da morte do testador pertence
ao legatario a coisa legada, com os fmctos qun produzir.
Art. 1. 693. O legado em dinheiro só vence juros desde
o dia em qnc se constituir em mora a pessoa obrigada a
prestai-o.
Art. 1 . 694. Se o legado consistir em renda vitalícia, ou
pensão periodica, esta, ou aquella, correrá da morte do testador.
Art. 1 . 695. Se o legado for de quantidades certas, em
prestações periodicas, datará da morte do testador o primeiro
período, c o legatario terá direito a cada prestação, uma vez
encetado cada um dos períodos snccessivos, ainda que antes
do termo dclle venha a fallecer.

Art. 1. 696. Sendo periodicas as prestações, só no termo
de cada período se poderão exigir.
Paragrapho uni co. Se, porém, forem deixadas a titulo
de alimentos, pagar-se-ão no começo de cada período, sempre
que o contrario não disponha o testador.
Art. 1. 697. Se o legado consiste em coisa determinada
pelo genero, ou pela especie, ao herdeiro tocará escolhel-a,
guardando, porém, o meio termo entre as congencres da
melhor e peior qualidade (art. 1. 699).
Art. 1 . 698 . A mesma regra observar-se-á, quando a
escolha for deixada a arbítrio de terceiro ; e, se este a não
quizer, ou n:1o puder exercer, ao juiz competirá fazel-a,
guardado o disposto no artigo anterior, ultima parte.
Art. 1 . 699. Se a opção foi deixada ao legatario, este
poderá escolher, do genero, ou especie, determinado, a melhor
coisa, que houver na herança; e, se nesta não existir coisa
de tal especie, dar-lb'a-á de outra congenere o herdeiro,
observada a disposição do art. 1 . 697, ultima parte.
Art. 1.700. No legado alternativo, presume-se deixada ao
herdeiro a opção .
Art. 1. 701. Se o herdeiro, ou legatario, a quem couber a
opção, fallecer antes de exercei-a, passará este direito aos seus
herdeiros.
Paragrapho unico. Uma vez feita, porém, a opção é irrevogavel.
Art. 1. 702. Instituindo o testador mais de um herdeiro,
sem designar os que hão de executar os legados, por estes
responderão,. proporcionalmente ao que herdarem, todos os
herdeiros instituídos.
Art. ·I. 703. Se o test.ador commetter designadamente a
certos herd(~iros a execuçüo dos legados, só esses responderão
por estes.
Art. 1. 704. Se algum legado consistir em coisa pertencente a herdeiro ou lcgatario (art. 1.679), só a elle incumbirá cumpril-o, com regresso contra os co-herdeiros, pela
quota de cada um, salvo se o contrario expressamente dispoz
o testador.
Art. 1. 7 O!'.i. As despezas e os riscos da entrega do legado
correm por conta do Iegatario, se não dispuzer diversamente
o testador.
Art. 1.706. A coisa legada entregar-se-á, com os seus
accessorios, nD Jogar e estado em que se achav:t ao fallecer o
1estador, passando ao }r)gatario com todos os encargos, que a
onerarem.
Ar. 1. 707. Ao legatario, nos legados com encargo, se
applica odisposto no art. 1.180.
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CAPITULO IX
D.A C:ADUCIDADI!! DO!'! LEGADOS

Art. 1.708. Caducará o legado:
I. Se, depoi~' do testamento, o testador modificar a coisa
legada, ao ponto de já n:lo ter a fúrma, nem lhe caber :;~. de.
nominação, que tinha.
11. Se o testador alienar, por qualquer titulo, no todo ,
ou em parte, a coisa legada. Em tal caso, caducará o legado,
até onde ella deixou de pertencer ao testador.
III. Se a coisa perecer, ou for evicta, vivo ou morto o
testador, sem culpa do herdeiro.
IV. Se o lcgatario for excluido da successão, nos termos
do art. 1.595.
V. Se o lcgatario fallecer antes do testador.
Art. L709. Se o legado for de duas ou mais coisas alternativamente, c algumas dellas perecerem, subsistirá, quanto
ás restantes. Jlerocendo parte de nma, valerá, quanto ao :;;eu
remanescente, o legado.
CAPITULO X
DO DIREITO DE ACCRESCEJl ENTft.F. llERDEIIlOS E LEGATARIOS

Art. 1. 7 to. Verifica-se o direito de accrescer entre coherdeiros, quando estes, pela mesma disposição de um testamento, são conjunctamentc chamados á herança em quinhões
não determinados (art. 1.712).
Paragrapho uni co. Aos co-legatarios competirá tambem
este direito, quando nomeados conjunctamente a respeito de
uma sú coisa, determinada e certa, ou quando não se possa
dividir o objecto legado, sem risco de se deteriorar.
Art. 1. 711 . Considera-se feita a distribuição das partes,
ou quinhões, pelo testador, quando este designa a cada um
dos nomeados a sua quota, ou o objecto, que lhe deixa.
Art. 1.712. Se um dos herdeiros nomeados morrer antes do testador, renunciar a herança, ou della for cxcluiuo, c
hem assim se a condição, sob a qual foi instituído, não se verificar, accresccrá o :::cu quinhão, salvo o direito do substituto á parte dos co-herdeiros conjunctos (art. 1.710).
Art. 1 . 713. Quando se não eflectua o direito de accrescer, nos termos do artigo antecedente, transmittc-se aos
herdeiros legítimos a quota vaga do nomeado.

Art. L 714. Os co-herdeiros, a quem accrescer o quinhão do que deixou de herdar, 1icam sujeitos ás obrigac:ões c
encargos, que o oneravam.
Paragrapho unico. Està disposição applica-se egualmentc ao co-legatario, a quem aproveita a caducidade total
ou parcial do lcg:1do.
Art. 1. 71!). Não existindo o direito de accrescer entre
os co-legatarios, a quota do que faltar accrescc ao herdeiro,
ou lcgatario, inwmbido de satisfazer esse legado, ou a todos
os herdeiros, em proporção dos seus quinhões, se o legado se
deduziu da beranca.
Art. 1. 716. · Legado um só usofructo conjunctamente a
diversas pessoas, a parte do que faltar accrescc aos co-legatarios. Se, porém, não houve conjuncção entre estes, ou se,
apezar de conjunctos, só lhes foi legada certa parte do usofructo, as quotas dos que faltarem consolidar-se-ão na propriedade, á medilla que elles forem faltando.
CAPITULO XI
DA CAPACIDADE PARA

ADQUIRIR POR TESTAMENTO

Art. 1 . 717. Podem adquirir por testamento as pessoas
existentes ao tempo da morte do testador, que não forem por
este Codigo declar;~.das incapazes.
_Art. L718. São absolutamente incapazes de adquirir
por testamento os indivíduos não concebidos até a morte do
testador, salvo se a disposiç:lo deste se referir á prole eventual de pessoas por clle (lesignadas c existentes ao abrir-se a
successão.
Art. 1. 719. Não podem tambem ser nomeados herdeiros, nem legatarios :
I. A pessoa que, a rogo, escreveu o testamento
(arts. 1. 638, n. I, 1. 6!)6 e 1. 657), nem o seu conjugo, ou
os seus ascendentes, descendentes c irmiios.
11. As testemunhas do testamento.
111. A concuhina do testador casado.
IV. O oficial publieo, civil ou militar, nem o commandante, ou escrivão, perante quem se fizer, assim como o quo
fizer, ou approvar o t.cstamr~nt.o.
Art. 1. 720. S:Io nnllas as !lisposiçiics em favor de incapazes (arts. 1. 71H e 1. 7Hl), ainda quando simulem a forma
de contracto oneroso, ou os beneficiem por interposta pessoa.
Reputam-se pessoas interposta..~ o pac, a mãe, os descendentes e o conjugo do incapaz.

continua aqui->

CAPITULO XII
DOS HERDEIROS NECESSARIOS

Art. 1. 721. O testador que tiver descendente ou assucccssivel, não poderá dispor de mais da metade
de SL us bem:; a outra pertencerá de pleno direito ao dnscendentt~ t\ em sua falta, ao ascendente, dos q11aes constitue a
legitima, segundo o disposto neste Codigo (arts. 1 . 603 a
1. 6Ll c 1. 723).
Art. 1. 722. Calcula-se a metade disponível (art. 1.721)
sobre o total dos bens existentes ao fallecer o testador, abatidas as dividas e as dcspezas do funeral.
l)aragrapho unico. Calculam-se as legitimas sobre a
somma, que resultar, addicionando-se á metade dos bens que
então possuia o testador, a importancia das doações por elle
feitas aos seus descendentes (art. 1. 785).
Art. 1. 723. A legitima dos herdeiros, fixada pelo
art. 1. 721, mlo impede que o testador determine que sejam
convertidos em outras espccics os bens quo a constituam,
lhes prescreva a incommunicabilidade, attribua á mulher he!"deira a livre administraçüo, estabeleça as condições
de inalienabilidade temporaria ou vitalicia, a qual não prejudicará a livre disposição testamentaria, e, na falta desta, a
transferencia dos bens aos lwrueiros legitimas, desembaraçados de qualquer onus.
Art. 1. 724. O herdeiro necessario, a quem o testador
deixar a Sl!a metade disponivd, ou algum legado, nfto perderá
o direito á legitima.
Art. 1. 725. Para excluir da successão os parentes collateraes, basta que o testador disponha do seu patrimonio,
sem os contemplar.
cendt~llte

CAPITULO Xlll
DA REDUCÇÃO DAS DISPOSIÇÕES

TESTAMENTARIAS

Art. 1 . 726. Quando o testador só em parte dispnzer da
sua metade disponível, entender-se-á que instituiu os herdeiros legítimos no remanescente.
Art. 1. 727. As disposições, que excederrm a. metade
disponível, reduzir-sc-ão aos limiies della, em conformidade
com o disposto nos paragraphos seguintes.
§ 1 . o Em se verificando excederem as disposições testamontarias a porção disponivel, serão proporcionalmente redu-

zidas as quotas do herdeiro ou herdeiros instituídos, até
onde baste, c, não bastando, tambcm os legados, na proporção do seu valor.
§ 2. o Se o testador, prevenindo o caso, dispuzer que se
inteirem, de prefcrencia, certos herdeiros e legatarios, a reducção far-se-á nos outros quinhões ou legados, observando-se,
a seu respeito, a ordem estabelecida no paragrapho anterior.
Art. 1. 728. Quando consistir em predio divisível o legado sujeito á rcducção, far-se-á esta, dividindo-o proporcionalmente.
§ 1. o Se a divisão não for possível, e o excesso do legado
montar a mais de um quarto, o legatario deixará inteiro
na herança o immovel legado, ficando com o direito de pedir
aos herdeiros o valor da parte que couber na metade
disponível, ou receberá o immovel, tornando-lhes ~~m dinheiro o excesso.
.
§ 2. o Se o lcgatario for ao mesmo tempo herdeiro necessario, poderá inteirar sua legitima no mesmo immovel, de
prcferencia aos outros, sempre que ella e a parte subsistente
do legado lhe absorverem o valor.

CAPITULO XIV"
DAS

SUBSTITUIÇÕES

A.rt. 1 . 72rl. O tcst:tdor poLI e sulx;t.ituir outra pr~s :oa ao
herLleiro, ou legatario, nomeado, para o caso de um ou outro
não querer ou nüo poder acceitar a herança, ou o legado.
IJrcsnme-se que a substituiç<io foi determinada para as
duas alternativas, ainda que o testador só a uma He r·efira.
Art. 1. 730. Tambem lhe é licito substituir muitas pes·
soas a uma só, ou vice-versa, e ainda substituir com reciprocidade ou sem ella.
Art. 1. 731 . O substituto fica sujeito ao encargo ou
condiç<lo impostos ao substituído, quando n<lo for diversa a intenção manifestada pelo testador, ou não resultar outra coisa
da natureza da condição, ou do encargo.
Art. 1 . 732. Se, entre muitos co-herdeiros ou legatarios
de partes deseguaes, for estabelecida substituição reciproca, a
proporção dos quinhões, fixada na primeira dispo:;ir;.<t.o, entender-se-á mantida na segunda.
Se, porém, com as outras anteriormente nomeadas, for
incluicla mais alguma pessoa na substituiçrw, o quinh<io vago
pertencerá em partes eguacs aos substitutos.
Art. 1. 733. Pode tambem o testador instituir herdeiros
ou legatarios por meio de fideicommisso, impondo a um delles,

o gravado ou fitlur.iario, a. obrigaç:1o de, por sua morte, a
certo tnmpo, ou floh C<Tla. condiç:to, transmittir ao outro, qnn
se qHalilica rle fid,~iconunissario, a herànça, ou o legado.
Art. 1. 73L O fidnciario tem a propricd:ulc <la herança
on kgatlo, mas rpstricta o resoluvcl.
Paragrapho uni co. I;; ohrig:uln, port'~m, a proceder ao
inventario <los IJPns gravados, e, se lh'o ~~xigir o lidPieommissario, a prestar caução tk restitui l-os.
Art. ·l . 73r). O fiucicommissa.rio pode renunciar a herança, on legado, e, neste caso, o fidcicommisso caduca, Jicando os bens propried:ule pura tio fitlnciario, fie não houvm·
disposição contraria do testador.
Art. 1 . 7i!G. Se o fiueicommissario acceitar a heran~a
ou legado, terá din·ito :í. p:1rtr~ que, ao fitluciario, ~~m qualquer
tempo accrescer.
Art. 1 . 7:37. O fiLkicommissario responde pelos encargos
tla heranç:t quo ainda rest:tmm, quando vier :'t successão.
Art. :1.738. Caduca o lideicommisso, se o fiddcommissario morrer antes do Jiduciario, ou antes de realizar-se
a condiç:1o resolutoria. do direito deste ultimo. Neste caso
a propriedade eonsolida-s1~ no fiduciario nos termos do
art. 1. 735.
· Art. 1. 739. São nullos os ficleicommissos além tlo st~
gundo gráo.
Art. 1. 740. A nullitla<ln da substituição illegal não prr,iudiea a inst.it11iç{1o, f{tlt~ valt·rá s1~m o encargo rt•solntorio.
C.\ I'ITIJLO X V
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Art. 1. 74-1. Os herdeiros nccessarios podem ser privados de sua kgitima, ou ckshnrclados. em todos os casos em
que pod1)1ll ser ex r lu it los da snct:t)SS<i.o.
Art. I . 712. .\ dcshcrdaç:1o só pock ser onlenada t'lll
testamento, com <'xpn•ssa. declaraç:1o de causa.
Ar L 1 . 71-:l. Ao IH'rdeiro inst ituido, ou áquelle a quem
aprovl'itc~ a tle:\hcrdaç:1o, incmnb<~ provar a Vf)racidade da
e:t11~1a alkgada pelo testador (art. -1 . 71-2).
Pn ragrapho uni co. Nüo f-:1~ provando a causa invocada
para a dcshcrdação, é nu lia a inst.it ui1:ão, c nu lias as disposições, qnc prejudiquem a kgitima do desheruado.
Art. 1.74.1.. Alt'~m das causas mencionadas no art. 1.5~J:j,
ant.orizam a deslwnla1;:1o dos dPsC<)ndlmtefi por snw; ascendentes:
I. Offcnsas phy11icas.
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11. Injuria grave.
.
III . J)eshonestidade da filha que vive na casa paterna .
IV. Relações illicitas com a madrasta, ou o padrasto.
V. Desamparo do ascendente em alienação mental ou
grave enfermidafle.
Art. 1 . 7 Mi. Semelhantemente, além das causas enumeradas no art. 1.595, autorizam a Jeshcrdação dos ascendentes pelos descendentes :
I . Otlcnsas physicas .
11. Injuria grave.
III. Hel::tções illicitas com a mulher do filho ou neto, ou
com o genro ou marido da filha ou neta.
IV. Desamparo do filho ou neto em alienação mental ou
grave enfermidade.
CAI1ITULO XVI
OA REVOGAÇÃO DOS TESTAMENTOS

Art. 1 . 7 46. O testamento pode ser revogado pelo
meRmo modo e fórma, por que pode ser feito.
Art. 1 . 7.t. 7. A revogação do testamento pode ser total
ou parcial.
Paragrapho unico. Se a revogação for parcial, ou se o testamento posterior não contiver clausula revogatoria expressa,
o anterior subsiste em tudo que não for contrario ao posterior.
Art. ·1. 748. A revogação produzirá seus effeitos, ainda
quando o testam1mto, que a encerra, caduque por exclusão,
incapacidade, ou renuncia do herdeiro nelle nomeado ; mas
não valerá, se o testamento revogatorio for annullado por
omissão ou infracção de solemnidades essenciaes.
Art. 1 . 7 49. O testamento cerrado que o testador abrir
ou dila~.:erar, ou for aberto ou dilacerado com seu consentimento, haver-se-à como revogado.
Art. 1 . 7fj0. Sobrevindo descendente successivel ao testador, que o não tinha, ou não o conhecia, quando testou,
rompe-se o testamento em todas as suas disposiçõr:s, se esse
descendente sobreviver ao testador.
Art. 1. 751. llompc-sc tambcm o testamento fPito 11a
ignorancia de existirem outros herdeiros necessarios.
Art. 1 . 752. Não se rompe, porém, o testamento, em
que o testador dispuzcr da sua metade, não contemplando os
herdeiros necesflarios, de cuja existcncia saiba, ou dPsherdando-os, nessa parte, sem menção de causa legal (art. 1.741).

CAPITULO XVII
DO TESTAMENTEIRO

Art. 1 . 7:i:3. O tl'sta< lo r pode nomear um ou mais testamenteiros, conjunctos ou separados, para Uw darem cumprimento ás disposir;ões de ultima vontade.
Art. 1 . 7M. O testador pode tambem conceder ao testamenteiro a posse c administraç<~o da herança, ou de partP.
della, não havendo conjugo ou herdeiros necessarios.
Paragmpho uuico. Qualquer herdeiro pode, entretanto,
requerer partilha immcdiata, ou devolução da herança, habilitando o testamentdro com os meios necessarios para o cumprimento dos legados, ou dando cauçiio de prestai-os.
Art. 1 . 755. Tendo o testamenteiro a posse c administração dos bens, incumhc-lhc requerer inventario c cumprir
o testamento.
Paragrapho unico. Se lhe não competir a posse c a administração, assistir-lhe-á direito a exigir dos herdeiros os
meios de cumprir as disposições testamentarias; e, se os legatarios o demandarem, poderá nomear á execução os bens
da herança.
Art. 1 . 7!)6. O testamenteiro nomeado, ou qualquer
parte interess:uJa, pode requerer, assim como o juiz pode ordenar, de officio, ao detentor do testamento que o leve a registro.
Art. 1 ..757. O testamenteiro {~ obrigado a cumprir af>
disposições testamentarias, no prazo marca<lo pelo testador, c
a dar contas do que recebeu c dispendeu, subsistindo
sua responsabilidade cmquanto durar a execução do testamento.
Art. 1 . 7ii8. Levar-se-ão em conta ao testamenteiro as
despczas feitas com o desempenho de seu cargo c a execução
do testamento.
Art. 1. 759. Sendo glozadas as despezas por illcgaes,
ou por não confonm)S ao testamento, remove1·-se-á o tcstamenteim, perdendo o premio deixado pelo testador (artigo 1. 766).
Art. 1. 7GO. Compete ao testamenteiro, com ou sem o
concurso do in ventariantc e dos herdeiros institu idos, propugnar a validade do test:unento.
Art. 1. 761. Além das a.ttribuições exaradas nos artigos
anteriores, tcrú o tcstamcnt(~iro as que lhe confnrir o testador,
nos limites da lei.

Art. 1 . 762. Não concedendo o testador prazo maior,
cumprirá o testamenteiro o testamento e prestará contas
no lapso de um anno, contado da acceitação da testamontaria.
Paragrapho unico. Pode esse prazo prorogar-se, porém,
occorrendo motivo cabal.
Art. 1. 763. Na falta de testamenteiro nomeado pelo
testador, a execução testamentaria compete ao cabeça
do casal, e, em falta deste, ao herdeiro nomeado pelo juiz.
Art. 1 . 764. O encargo da testamentaria não se transmitte aos herdeiros do testamenteiro, nem 6 delegavel. Mas
o testamenteiro pode fazer-se representar em juizo e fóra delle,
mediante procurador com poderes especiaes.
Art. 1 . 7G!J. Havendo simultaneamente mais de um testamenteiro, que tenham acceitado o cargo, poderá cada qual
exercei-o, em falta dos outros. Mas todos ficam solidariamente
obrigados a dar conta dos bens, que lhes forem confiados,
salvo se cada um tiver, pelo testamento, funeções distinctas,
e a ellas se limitar .
Art. 1 . 766. Quando o testamenteiro não for herdeiro,
nem legatario, terá direito a um premio, que, se o testador o
não houver taxado, será de um a cinco por cento, arbitrado
pelo juiz, sobre toda a herança liquida, conforme a importancia della, e a maior ou menor difficuldade na execução do
testamento (arts. 1.759 e 1.768).
Paragrapho unico. Este premio deduzir-se-á sómente
da metade disponível, quando houver herdeiro neccssario.
Art. 1. 767. O testamenteiro que for legatario poderá
preferir o premio ao legado.
Art. 1. 768. Heverterá á herança o premio, que o testamenteiro perder, por ser removido, ou não ter cumprido o
tcstamen to (art. 1. 766).
Art. 1.769. Se o testador tiver distribuído toda a herança em legados, o testamenteiro exercerá as funcções de
cabeça de casal .

I)o inventario e }Jartilh.a

CAPITULO I
DO INVENTARIO

Art. 1 . 770. Pror.cder-se-á ao inventario e partilha judiciaes na fórma das leis em vigor no domicilio do fallecido,
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observado o que se dispõe no art. 1.603, começando-se dentro
em um mcz, a contar da abertura da succcssão, e ultimando-se
nos tres mnzes subsequentes, prazo este. que o juiz poderá
dilatar, a requerimento do inventariante, por motivo
justo.
Paragrapho uni co. Quando se exceder o ultimo prazo
deste artigo, c por culpa do inventariante não se achar finda
a partilha, poderá o juiz removei-o, se algum herdeiro o requerer, e, se for testamenteiro, o privará do premio, a que
tenha direito (art. t. 766).
Art. 1.771. No inventario, serão descriptos coin individuação e clareza todos os hnns da lwrança, assim como os
alheios nella encontrados.

CAPITULO li
DA

PARTILIIA

Art. t. 772. O herdeiro pode requerer a partilha, emhora lhe seja clefcso pelo testador.
§ 1. o Podem-n'a requerer tambcm os ces:;;ionarios c credores do herdeiro.
§ 2. o Nii.o obsta á partilha o estar um ou mais herdeiros na posse dn certos bens do espolio, salvo sr~ da morte do
proprietario houverem <lceorrido trinta annos.
Art. 1 . 7n. Se os herdeiros forem maiores n capazes,
poderão fazer partilha annga vel, por instrumento publico, ter·
mo nos autos do invnutario, ou esr.ripto particular, homologado pelo juiz.
Ari.. 1. 77 L Será ~emprc judicial a partilha, se os herdeiros div,~rgin~m, assim c.omo ~P nlg-nm <ldles for m<~nor, on
incapaz.
Art. 1 . 775. No Jl~l rtilhar o;; lwns, nhscrv:u·-sc-:í, quanto
rJ.o sem valor, nattm~za e (l uali1 lati c, a maior· egualdade possivcl.
:\ri. 1 . '17G. J;; valida a partilha ft~ita pdo pae, por acto
t~ntrc vi vos ou de ultima vontade, contanto que não prejudique a kgitima do:; hc:nleiros nec<~ssarios.
Att. 1 . '177. O immovel qw~ nil.o couber no rptinhão de
um só herdeiro, on n:lo admittir di visão commoda, será vendido Pm hasta publica, divldindo-sn-lhe o preço, excepto
se um ou mais herdeiros rmpwrercm lhes seja adjudicado,
repondo elle ou ellcs, aos outros, em ·dinheiro, o que
sobrar.
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Art. f . 778. Os herdeiros em posse dos bens da herança, o cabeça de casal c o inventariante sfio obrigados a lrazer
ao acervo os fructos, que, desde a abertura da succcssão, perceberam, têm direito ao reembolso das despezas necessarias e
uteis, que fizeram, c respondem pelo damno, a que, por dolo,
ou culpa, deram causa.
Art. f. 779. Quando parte da herança consistir em
bens remotos do Jogar do inventario, litigiosos, ou de liquidação morosa, 011 diflicil, poderá proceder-se, no prazo legal
á partilha dos outros, reservando-se aquelles para uma
ou mais sobrepartilhas, sob a guarda e administração do
mesmo, ou diverso inventariante, a aprazimento da maioria
dos herdeiros.
Tambem ficam sujeitos a sobrepartilha os sonegados e
quaesquer outros bens da herança que se descobrirem depois
da partilha.
CAPITULO III
DOS

SONEGADOS

Art. 1 . 780. O herdeiro que sonegar bens da herança,
não os descrevendo no inventario, quando estejam em seu
poder, ou com scimu;ia sua, no de outrem, o que os omittir
na collação, a qu(~ os deva levar, ou o que deixar de restituil-os, perderá o rlireito, que sobre elles lhe cabia.
Art. 1. 781. Além da pena comminada no artigo antecedente, se o sonegador for o proprio inventariante, removerse-á, em se provando a sonegação, ou nngando cllc a existencia elos bens, quando indicados.
Art. J. 782. A peua d1~ sonugados só se pode requerer
e impor em acç<io ordinaria, wovida pelos hPrdeiros, ou pnlos
credores da herança.
Paragra.pho uni co. A sentença que se proferir na ac~;lo
de sonegados, movida por qualquer dos herd•Jiros, nu c~rndonJs,
aproveita aos demais interessados.
Art. 1 . 783. Su n;io se restitnirem os bens sonegados, por
já os nrlo ter o sonegador em seu poder, pagará elle a importancia dos Yalorr~s, crtw oecultou, mais as perdas e d:unuos.
Art. 1. 'lf)l,. Só se pode arguir de sorwgaçfí.n o invrmtariantc depois de encerrada a Jescripçrw dos bens, com a declaração, por dle feita, de não existirem outros _por inventariar
e partir, e o herdeiro, depois de declarar no mventario que
os não possue .

240

ACTOS DO PODER LEGlSLA'l'IVO

CAPITULO IV
DAS COLLAÇÔES

Art. 1 . 7H5. A colla<.~fio t<;m por fim eguala.r as legitimas
dos herdeiros. Os bens conferidos n;1o angmentam a metade
disponivel (arls. 1 . 72 t e 1 . 722).
Art.. 1 . 78ti. 0::; descendentes, q111J concorrnrem á suecessão do ascendente commum, são obrigados a conferir as
doações c os dotes, que delle em vida receberam.
raragmpho unico. Se ao tempo do fallccimento do
doador ou doadores, os donatarios já não possuirem os bens
doados, trarüo á collaçfio o seu valor.
Art. 1. 787. Os filhos, que th seus paes houveram
doaçües, ou dotes, concorrerão com ellcs á partilha.
Art. 1 . 788. São dispensados da collação os dotes ou as
doações que o <loador determinar que saiam de sua metade,
contanto que não a excedam, computado o seu valor ao.
tempo da doação.
Art. 1 . 789. A dispensa de collação pode ser outorgada
pelo doador, ou dotador, em testamento, ou no proprio titulo
da liberalidade.
Art. 1 . 790. O que renunciou a herança, ou foi della
excluido, deve, não obstante, conferir as doações recebidas,
para o fim de repor a parte inofficiosa.
Pal'agl'apho uni co. Considera-se inofficiosa a parte da
doação, ou do dote, qnc exceder a legitima c mais a metade
disponi vel.
Art. 1. 791. Quando os netos, representando seus paes,
sucederem aos aYós, serão obrigados a trazer á collação, ainda
que o n:1o hajam herdado, o que os paes teriam de conferir.
Art. 1 . 792. Os bens doados, ou dotados, immovcis, ou
moveis, scr:lo conferidos pelo valor certo, ou pela cstimaçcw
que delles houver sido feita na data da doação.
§ 1 . o Se do acto de cloaç:lo, ou tlo dote, não constar valor
certo, nom houver estimaçfto feita naquella cpoca, os bens
serão conferidos na partilha pelo que então se calcular valessem ao tempo claquelles actos.
§ 2. o Só o valor dos bens doados ou dotados entratá em
co Ilação; não assim o das bemfcitorias accrcscidas, as quaes
pertencerão ao henleiro donatario, correndo tambcm por conta
dcst.<~ os damnos ~~perdas, que dks soffrcrcm.
Art. 1 . 793. Não virão Lambem á collação os gastos ordinarios do ascendente com o descendente, emquanto menor,

na sua educação, estudos, sustento, vestuario, tratamento nas
enfermidades, enxoval e despezas de casamento e livramento
em processo crime, de que tenha sido absolvido.
Art. 1 . 794. As doações remuncratorias de serviços
feitos ao ascendente tambem não estão sujeitas á collação.
Art. 1 . 7n5 . Sendo feita a doação por ambos os
conjuges, no inventario de cada um, se conferirá pvr metade.
CAPITULO V
DO PAGAMENTO DAS DIVJDAS

Art. 1 . 796. A herança responde pelo pagamento das
dividas do fallecido ; mas, feita a partilha, só respondem os
herdeiros, cada qual em proporção da parte, que na herança
lhe coube.
§ 1. o Quando, antes da partilha, for requerido no inventario o pagamento de dividas constantes de documentos,
revestidos de formalidades legaes, constituindo prova bastante
da obrigação, c houver impugnação, que se não funde na
allegação de pagamento, acompanhada de prova valiosa, o juiz
mandará reservar' em poder do inventariante, bens sufficientes para solução do debito, sobre os quaes venha a recair
opportunamente a execução.
§ 2. o No caso figurado no paragrapho antecedente, o
credor será obrigado a iniciar a acção de cobrança dentro no
prazo de 30 dias, sob pena de se tornar de nenhum effeito a
providencia indicada.
Art. 1 . 797 . As despezas funerareas, haja, ou não herdeiros legitimas, sahirão do monte da herança. Mas as de
suffragios por alma do finado só obrigarão a herança, quando
ordenadas em testamento ou codicillo (art. :1 . 65:1).
Art. 1. 798. Sempre que houver acção regressiva de uni
contra outros herdeiros, a parte do co-herdeiro insolvente
dividir-se-á em proporção entre os demais.
Art. 1 . 799. Os legatarios e credores da herança podem
exigir que do patrimonio do fallecido se discrimine o do
herdeiro, c, em concurso com os credores deste, ser-lhes-ão
preferidos no pagamento.
Art. 1 . 800. Se o herdeiro for devedor ao espolio, sua
divida será partilhada egualmente entre todos, salvo se a maioria
consentir que o debito seja imputado inteiramente no quinhão
do devedor.
Poder Legislativo -1916- Vol. I.
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CAPITULO VI
llA GARANTIA DOS QUlNIIÚES IIEREDITARIOS

Art. f . HOf . .T nlgada a partilha, fica o direito de cada
nm dos herdeiros circumscripto aos bens do seu qinhão.
Art. 1..802. Os co-herdeiros são reciprocamente obri. gados a indemnizar-sc, no caso de evicção, dos bens aquinhoados.
Art. f . 803. Cessa esta obrigação mutua, havendo convenção em contrario, c bem assim dando-se a evicção por
culpa do evicto, on por facto posterior á partilha.
Art. 1. 804. O evicto será indemnizado pelos co-herdt~iros na proporçiio de suas quotas hereditarias; mas, se
algum delles se achar insolvente, responderão s demais coherdeiros, na mesma proporção, pela parte desse, · menos a
quota que corresponderia ao indemnizado.
CAPITULO VII
llA NlJLLIDADE DA PARTILIIA

Art. 1.. 805. A. partilha, uma vez feita e julgada, só é
annullavel pelos vícios c ddeitos que invalidam, em geral, os
actos jurídicos (art. 178, § Go, n. V).

Disposições finaes
Art. 1 . 806. O Cotligo Civil em trará em vigor no dia f
de janeiro de f 917.
Art. f. 807. Fic..·un revogadas as Ordenações, Alvarás,
Leis, DccreloR, Uesoluçõ<'s, Usos c Costumes concernentes ás
ma terias de direito c i vil rq;ula(las neste Codigo.
lHo de Janeiro, 1 de Janeiro de 1916, !)5o da Indcpcndencia c 25° da Hcpuhlica.
WENCESLAU

BnAz P.

Go~ms.

Carlos Ma.rimiliano Pereira dos Santos.
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DECHETO N. 3. 072 ~DE 5

DE JANEIR? DE

1916

Fixa a força naval para o exercicio de 1916; c dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que 0 Congresso Nacional decretou e eu sancciono a resolução seguinte:
Art. t.• A força naval para o exercício de 1916 constará:
§ t.• Dos officiaes do Corpo da Armada e classes annexas éonstant~s dos re~pPctivos quadros.
§ 2.• Dos sub-officiaes e assemelhados constantes dos
respéctivos quadros.
§ 3, Dos alumnos da Escola Naval, aspirantes e guardasmarinha.
§ 4." De 4.500 praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes. incluídas as companhias de musicas, sargentos especialistas ou não e foguistas .e mais 1.200 foguistas contractados.
§ 5. De 750 aprendizes marinheiros.
·
§ 6. De 600 praças do Batalhão Naval.,
§ 7. • De 1.50 grumetes da respectiva escola.
Art. 2. Em tempo de guerra a força naval conJPor-se-ha
do pessoal quo fôr necessario.
Art. 3. O tempo de serviço dos marinheiros procedentes
das escolas de aprendizes marinheiros será de 15 annos. a
contar da data da inclusão na respectiva escola. e o dos volnntarios será de tres annos.
Art. 4.• Os claros que se abrirem no pessoal da Armada
serão preenchidos pela Escola Naval, pelas escolas de aprendizes, pelo voluntariado sem premio e pelo sorteio Jpgalmente
regulamentado. nos termos da Constituição.
Paragrapho unico.. Na insufficiencia dos meios declarados neste artigo fica o Poder Executivo autorizado a recrutar pessoal por meio de contracto.
Art. 5.• As praças do Corpo de Marinheiros Nacionaes e
do Batalhão Naval que completarem tres annos de serviço
com exemplar· comportamento terão uma gratificaçã,o igual á
metade do soldo simples da classe em QU.e estiverem. :<em
prejuízo das demais gratificações a que tiverem direito
Paragrapho unico. As pracas do Corpo de Marinheiros
Nacionaes e Batal11fio Naval. approvadas no curso de especialidades e as que exercerem os cargos definidos no decreto
n. 7. 399 de H de ma i 0 de 190!;• terão direito ás gratificações
especiaes estabelecid2s na tabella a1mexa ao mencionado decreto. além dos demais vencimentos que lhes competirem.
Art. 6.• O Governo. dentro das verbas que forem votadas, poderá admittir a tomarem parte nos exercícios ou manobras annuaes da esquadra até 2.000 socios da Federação
Nacional do Remo, do;:: clubs e associacões nauticas que o solicitarem.
Paragraph 0 unico. Taes voluntarios serão considerados
reservistas navaes e gosarão das vantagens dos «voluntarios
para manobras» a que se refere .o § 2°. art. 61. çapitl!l.o:J I.
titulo 3•, do regulamento para alistamento e sorteio militar.
0
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Art. 7.• Fica supprimida a classe de contra-mestres de
2' classe no quadro de officiaes marinheiros do corpo de subofficiae.o; da Armada.
O quadro desses sub-offíciaes constará de 30 mestres e
60 contra-mestres, com os respectivos vencimentos correspondentes á categoria dos mestres c contra-mestres de i •
classe.
~ Lo Ficam garantidas para todos QS effeitus as disp.osições constantes do regulamento que baixou com o decreto
n. 7. 71i, de 9 de dezembro de 1909', que não estiverem em
desaccôrdo com os termos do presente artig0 de lei.
§ 2.• Os actuaes contra-mestres de 2• classe que excederem o numero do quadro proposto nesta lei continuarão
nesta classe com os respectivos vencimentos e preencherãt• as
vagas que se verificarem no quadro geral dos contra-mestres.
Ar-t. 8. Serão suspensas as matriculas na Escola Naval•.
f'lcand 0 o Governo autorizado a transferir para o curso de
marinha da mesma escola, dando-lhes praça, os actuaes
alumnos ( 6) do curso de marinha mercante annexo á
referida escola, que. tendo feito este anno o concurso de
admissão para aquella, nã 0 conseguiram matricula por falta
dt• vagas, e a permittir que façam os exames do primeir.o
armo os que tiverem assistido ás aulas e os candidatos que,
approvados no concurso realizado em 1915, não obtiveram
matriculas tambem por falta de vagas, preenchidas todas as
formalidades regulamentares.
Art. 9, Na vigencia desta lei não serão feitas admissões
nos corpos de Saude e de Fazenda da Armada.
Art. 10. O Governo mandará dar praça de aspirante, no
segundo anno da Escola Naval, aos alumnos que, existentes
no primeiro. n,0 fim do anno satisfizerem todas as exigenel~s rcgulanientares.
Art. H. Fica 0 Governo autorizado a promover ao
posto de segundos-tenentes engenheiros machinistas todos os
nctuaes guardas-niarinha machinistas. ficando extincto o
quadro actual a que estes pertenceni.
Art. 12. Revogam-se as disposições eni contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95° da Independencia e 28° da Republica.
0

0

\VENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

Alexandrino Faria de Alenc{!r.

DECRETO N. 3.073-

DE

5 DE JANEIRõ DE i9iô

Autoriza n abertura, pelo Ministerio da Fazenda, do credito especial de
6:gr8$6g4, para pagamento dcvhlo, em virtude de sentença iudiciaria, a
Manoel Santerre Guimarães

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :'
saber rpw o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte re,·oluçãa:
APt. 1. o E' o Poder Executivo autorizado a •abrir. pelo
1\linisterio da Fazenda. o credito de 6:918$694, para; occorrer
Fa~,;o

ao pagamento devido ra Manoel Santerre Guimarães de venmmentns co~respondentes ao período de 8 de janeiro de 1913
~. ~ d.e abril de 1911!, e custas em virtude de sentença juaJciarla.
Art, 2." Revogam-se as di~·posições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de '1916, 95° da IndependenCJa e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

João Pandiá Calogeras. ,,

DECRETO N. 3.074 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1.91.6

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 12:763$925, para pagamento a D. Maria Bernardina
de Lima e Silva Moniz de Aragão, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a ,seguinte resolucão:
Art. ·t.o E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito eSpecial de 12:763$925.
para occorrer ao pagamento devido a D. Maria Bernardina
de Lima e Silva Moniz de Aragão, em virtude de sentenca
judiciaria.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1.916, 95° da Independencia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3. 075 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1916

Autoriza a abertura, pelo Minist~rio da Agricultura, Industria e Commercio,
do credito especial de 432 :so7$313, para occorrer ao pagamento de
dcspezas effectuadas no anno de 1913, em proveito do ensino agronomico

O PreRidente da Republica dos Estados Unid..:s do Bra:;ril:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. 1. E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Agricultura, Tndustria e Commercio. o crPdito
especial de 432:507$313. para occorrer ao pagamento de
despezas effectuadas no anno de 1913, em proveito do ensino
agronomico,
0
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Art. 2." Revogam-se as disposições em oontrario.
llio de .Janoiro, ri do ,irmciro de 1!HG, 95° da Independonr·ia c 28" da llcpublica.
WENCESLAU BnAz P. GOMES.

José Jlu(ino Bezerra Cav·alcanti

DECRETO N. 3.076-

DE

5

DE JANEIRO DE

1916

A\1toriza o Pode· Executivo a abrir, pelo Ministcrio da Justiça e N e;:ocios
Interiores, os creditas especiaes de 282$ e de r :r oS$ para pagamento
de gratifica~ões adddonaes devidas respectivamente aos funccionarios da
C amara dos Deputados N cstor Asco! i <' Joaquim Ferreira de Salles

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Fr~ço saber que o Congresso Nacional r!ecretou e cu sancciono a seguinte resolnçiio:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir.
pelo l\linisteri 0 da .Justir,a e Negocias Interiores, os creditas
dt• 28'.?$ par·a pagamento ao redactor dos debates da Camara dos Deputados. Nesta!' Ascoli. correspondente á gratificação addicionnl d() 15 "I"· que lhe é devida sobre seus vencimentos. desde '27 do setembro ató 31 do dezembro de 1914,
e do 1:108$, para pagamento de gratificação addicional de
15 "I" r~ que tem direito, durante o auno de 1815, o 1° official da Sccrotm·ia da Camara dos Deputados. Joaquim Ferreira de Sallos; revogadas as disposi(:õos em contrario.
Rio de Janeiro. 5 de janeiro de l!liG, !J:'io da Independeneia e '.!8" da Repuhlica.
WENCESLAU BRAZ

P. GOMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

Dli3CRET0 N. 3. 077 -

DE

5

DE BNEinü DE

1916

Autoriza o Presidente d:t Republica à abrir, f>E]o :\finisterio da Justiça e
N cgocios Interiores. o creclito cxtraordinario de 4:347$834, para paga~
menta de ordenado e gr.1.tificação addicional :1 funcclonarios ch Sccn:·

taria do Senado Federal

O P1·csidente da llepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber qne o Congresso Nacirmal decretou e eu sanC!'ionu a seguinte resolução:
Artigo unic.o. Fica 0 Presidente da Rcpublica autorizado a al.Jrir, pelo 1\linist.eri,o da Jnsti(:a o Negocias Interiores,
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o credito extraordinario de 4:347$834, sendo: 3:694$-434.
pora pagament.o dos ordenados deviidos ao vice-director da
!:::ocretaria do Senado Federal. João Pedro de Carvalho Vieira,
no período decorrido de 19 de agosto a 31 de dezembro de
1!J1 1t, e 653$-lOO. para pagar ao continuo da mesma reparti~:ão, Bento de Pinna. a gratificação addicional de 15 "I"· no
pcriod 0 drcoJTido de 1 de janeiro até 30 de novembro de 1914;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 5 de janeiro de 1916, 95" da Independcncia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3. 078 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1916

Antori?.:t o Presidente da Rer>ublica a abrir, pelo M'inisterio da Justiça e
Negocios Interiores, o credito de rgr :ss8$gg8, suwlemen.tar ií verba 2r•.
do art. 2°, da lei n. z.g2.f, de 5 de janeiro de rgrs

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' 0 Presidente J:la Itepublica autorizado a
abrir. pelo l\finisteri 0 ela .Justiça fl Negocias Interiores. o
cr·edito de 1111 :558$9D8. supplementar á verba 21• do art. 2".
àa lei n. 2.924. de 5 de janeiro de 1915. send.o: 107:864$208
á sub-consignação «Alimentação, dieta e combnstiveb ;
'i5 :H79$500 á de «1\J••dicamentos, drogas. vasilhame e apparclhos»; 1 :857$0.?0 á de «Medicamentos especiaes e apparelhos do Tnstiluto de Neuropathologia»; 7:858$260 á de dlluminaçã0 e forTa». do Hospital Nacional; e de 28:000$ á de
<(Alimentação e dietas para doentes e empregados subalternos,;
da Colonia de Alienados. na ilha do Governador; revogadas
as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 5 de janeiro de 1916, 95° da Indepenclcncia e 28° da ltcpublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
DRCHETO N. 3.070-

DE

5

DE JANRmo DE

1916

Autoriza o Presidente da Republica a conceder a Arthur Belle~r3rde Mariz de
Mara"ajá, serventuario vitalício do officio da r• Vart de Ausenres do
Districto Federal, um anno de licença, em prorogação, para tratar de
negocias de seu interesse

O Presidente da Republica dos Estados Unidos dó Brflzil:
Faço saber que o Cóngresso Nacional decretou e cu sancriono a resolução seguinte:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder a Arlhur Bel!ogarde Mariz de Maracujá, serven-
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tuario vitalício do offieio da 1" Vara de AoRentes do Distrido
Federal, urn anno de lieença, em pl'orogaçíio, para tratar de
negocios de seu interesse; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95° da Indep«:>ndencia e 28° da Republica.
WENCESLAU BMz P. GoMEs.

Cm·los Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3.080-

DE

5

DE JANEIRO DE

1916

~utoriza

o Governo a abrir; pelo Mini$terio da Viação e Obras Publicas;
diversos credito• supplementares a sub-consignações da verba 9" - art. 29
da lei n. 2.924, de S de janeiro de ltiS

O Presidente da Republica dos Estados Unidu~ do Brnzil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sanceiono a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Viacão -e Obras Publicas. os r.reditoR de
900:9i8$926, ouro. 16:221$740, ouro, 8:43.'3$185, ouro. supplementares, respe-ctivamente, ás sub-consignações - Taxa<J de
esgoto de predios e cortiços - Garantia de juros d«:> 9 %. ao
anno sobre o capital empregado nos trabalhos dE' esgotA) de
Copacnbana, Leme e Ipanema e identica de Paquetá, todas da
verba 9" - Esgotos da Capital Federal - do art 29, da lei
n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915; revogadas as disposi_.~ões
em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95° da Independencia e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Auuusto Tavares de 'Lyra.

DECRETO No ::1.081 -

DE

!l DE .TANEJRO DE 1916

Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o
credito especial de 2.044:520$476; destinado a solver compromissos as·
sumidos pela fstrada de Ferro Oeste de Minas, até 31 de dezembro
de 1914

O Presidente da Republica dos Estados Unidt.s do Brazil :·
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a r-esolução seguinte:
Art. t,o R' o Podl>r Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de
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destinado a solver compromissos assumidos
pela Estrada de Ferro Oeste de Minas. até 31 de dezembro de
1914, sendo: 602 :OOS$833, para pagamento de contas de fornecimentos de material e 1. 442:511$643, para o de seniços
executadüs até aquella data.
Art. 2.• Revogam-se as leis e disposições em contrariú.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95• <:!a Independencia e 28• da Republica.
·
WENCESLAU BRAZ P, GOMES.
Augusto Tavares de Lyra.
2. 044 :520$476,

DECRETO N. 3. 082 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1916

Autoriza o Presidente da R.epublica a conceder a Antonio Joaquim do Carmo;
guard.a·freios de :z• classe da Estrada de Ferro Central do Brazil; licença
por 90 dias, para tratamento da saude, em prorogação, com direito aos
dous terços da diaria

O Presidente da Republica dos Esta~os Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
conceder a Antonio Jüaquim do Carmo. guarda-freios de 2•
classe da Estrada de Ferro Central do Brazil, licença por 90
dias, para tratamento da saude, em prorogação daquella em
cujo goso se acha e com direito aos dous terços da diaria;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro d€1 1916, 95• da Indepen.
dencia e 28• da Republica.
:WENCESLAU BRAz P. GOMES,
Augusto TaV'l&res de Lyra.
DECRETO N, 3. 083 -

DE

5

DE JANEIRO DE

1916

Autoriza o Governo a abrir, pelos Ministerios da Viaçiío e Obras Publicas
e dtll Justiça e Negocias Interiores, diversos creditas especiaes, para
occorrer a pagamentos concernentes ás estradas de ferro Central do Brazil e Cruz Alta á foz do Ijuhy, e ao Palacio da Presidencia da Rlepublica; e di outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brezil :·
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
Bancciüno a resolução seguinte:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
1\finisterio da Viação e Obras Publicas, üS creditus especiaes
seguintes:
f•, da importancia de 24.061:672$154, para o pagamento
de serviços de prolongamentos e ramaes. executados na see.ção

tle construcção da Estrada de Ferro Cent~al do Brazil, assim
discriminados: a) prolongamento da bitola larga para Bello
Horizonte, H. 280 :G88$199; b) Curralinho a Montes Claros,
1.018:288$071; c) Pirapora a Belém do Pará, 211:972$921;
d) Itacumssá a Angra dos lleis, 3.677 :667$724; e) Rêde Fluminense, 2.501 :558$372; f) Livramento a Piranga, 314 :074$207;
a) Ouro Preto a Ponte Nova, 1.339:417$545; h) Sabará á cidade de Ferros, 100:733$681; i) para acquisição do material,
G08:36G$434;
2", da importancia de 4.651:805$991, para pagamento do
excesso de pessoal e material no exercício de 1914, ser1do:
1. 52!): 550$554, para pessoal e 3.122:255$447, para material,
conforme o officio da directoria n. 456, de 6 de maio de
1915;
.
1
3", da importancia de 606:375$859, para liquidação de
contns do exercício de 190/! a 1913, conforme o officio da
dir{•ctoria n. 1.882, de 30 de dezembro de 1914;
4", da importancia de 4. 391 :633$866, para a conclusão
dns obras do prolongamento da Estrada de Ferro Central do
lll'azil para Bcllo Horizonte, em virtude de tarefas e contractos;
5", da importancia de 500 contos de réis, para concl•tRão
do tn~cl1o da estar:ão Rio Branco á villa de Santo Angelo, na
l<~str·ada de Ferro de Cruz Alta á Foz do Jjuhy ..
Art. 2." E' ig1mlmente autorizado o Poder Executivo a
abrir. pt>lo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito de 32:987$829, para pagamento a José da Silva & Co•np.,
de nwtci'iaes por estes fornecidos no anno de -1913 e destinados ao Palacio da PresidPncia da Republica.
Art. 3." Logo quo sejam effectuados os pagamento~ de
que tmtam o art. t•. ns. 1. 2 e 3 c o art. 2", o Poder Exel'nt.ivo providrnciará pam que sejam remet.tidos, em origina~. ao
l\Iinisterio PnblicD todos os documentos relativos a taes pagamrntos afim de ser promovida, sem perda flr tempo. a
responsahilidade civil e criminal das pessoas que foram a,'hadas em eulpa, sejam ou não funccionarios publicos.
Ar·t. -í.• Serão considerados nullos, para todos os etfeitos,
contractos é a.iustes de qualquer natureza celebrados com as
reparticões publicas ou agente dü Poder Executivo, sempre
que dos mesmos não Mnstar, como parte integrante. o dispositivo legal que os houver autorizado.
Par·agrapho unieo. A nullidade de taes contractos e ajm;tes
ou dos actos praticados com inobservancia das leis. não obsta
a responsabilidade dos funccionarios publicos que tomar-em
parte nos primeiros ou praticarem os segundos.
Art. 5." Ilcvogam-sc as leis e disposições em contrario.
llio de Janeiro, 5 de janeit·o de 1916, 95" da Independcncia e 28" da Rcpublica.
WENCESLAU

BRAz P.

G<lME9.

Augusto Tavares de Lyra
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3. 08~ -

DI~

5 DE JANE!llO DE HllG

Autoriza o Governo a abrir, pelo Mini•terio da Viação e Obras Publicas, o
credito especial de r o :86o$J57, para occorrer á despeza de desapropria·
ção do immovel sito á rua Honorio n. r, nesta Capital

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil ::
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a seguinte re::{)lução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autoriZJado a abrir.
pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas. o credito especial de tO :86()1$357. para ooc{)rrer á despeza de desapropri.ação do immovel sito á rua Honorio n. 1, nesta Capital; revogadas a::. disposiç.ões em contrario.
Rio de .laneiro. 5 de janeiro de 1916, 95° da Indcpend(meia c ::s·· da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares de Lym.
DECRETO N. 3. 085 -

DE 5 DE .JANEIRO DE ·1916

Concede a Antenor Nunes de Sá, operaria ajudante de 2• classe da 4" divisão
da Estrada de Ferro Central do Brazil, seis mezes de licença, com dous
terços da respectiva diaria, para tratamento da saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Hrm~il:
Faço saber que o ·congresso Nacional deeretou e eu
sancciono a rcsolnrão seguinte:
Artigo uni co. E' conc.edida a Antenor Nunes de Sá, operar i o ajudante de 2" classe da 4" divisão da Estrada de F.'crro
Central do Brazil, licença pelo prazo de seis mezes, para tratamento da saudP. com dous terços da diaria respertiva; revogadas as disposições em contmrio.
llio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95° ela Indepen.
dencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
Augusto Tav·ares de Dyra.
DECRETO N. 3.086- DR 5 DE JANEIRO DE f916
Autoriza o Presidente da RrepubHca a conceder a ltu.clyd~s Moreira Gomes;,
official operari<> da 4° divisão da E•trada de Ferro Central do Brazil,
seis mezes de licença, em prorogação, com dons terçps da respectiva
diaria

O Presidente da Republica dos Estados Unido~ do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou ~ eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. L" Fica o Presidente da Republica autorizado a conceder a Euclydes Moreira Gomes, official operario da .t• divisão

continua aqui->
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da Estrada de Ferro Central do Brazil, seis mezes de licença, em
prorogação, com dous terços da respectiva diaria
Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95" da Indep6ndcncia e 28" da Republica.
NENCESLAU BRAz P. GoMEs.
Augusto TaV'(Jres de Lyra.

DECRETO N. 3. 087 Autoriza
dous
trem
para

DE 5 DE JANEIRO DE 1.916

o Presidente da Republica a conceder um anno de lkença, com
terços da respectiva diaria, ao praticante effectivo de conductor de
da Estrada de Ferro Central do Brazil, Carlos Firmino Gomes;
tratamento da saude, a contar dle 26 de fevereiro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unido-; do Brazil:
Faço saber que a Congresso Nacional decretou o eu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder um annü de licença. com dous terços da respectiva
diaria, ao praticante t~ffectivo de conductor de trem da Estrada
de .Ferro Central do Brazil, Carlos Firmino Gomes. para tratamento da saude, a cantar de 26 de fevereiro de 1915; revosradas
as dispüsições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95" da Ind&pendcncia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMEs,
Augusto TaV'ares de Lyra.

LEI N. 3.088- DE 5 DE JANEIRO DE 1916
Fixa as forças de terra para o exercício de 1916

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte lei:
Art. L" As forças de terra para ::1 excrcc!o de 1916
constarão:
§ 1." Dos of'ficiaes das differentes classes e quadros cn·ados pelas leis ns. 1. 860, de 4 de janeiro de 1908 e 2. 23'>'. de
6 de janeiro de 1910, com as alterações do decreto n. 11.{>18,
de 10 de março de 1915.
§ 2.• Dos aspirantes a official.
§ 3.• Dos alumnos das escolas militares.
§ 4." Dos amanuenses em numero de 150.
§ 5." De 34.098 praças de pret distribuídas pelas unidades dv Exercito, remodeladas pelo decreoo n. 11.497, de 23 de
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fevereiro de 1915, de accôrdo com o quadro de effectivos mínimos, organizado pelo Grande EstadQ Maior do Exercito.
§ 6.• O effectivo em praças de pret, de que trata o paragrapho anterior, poderá ser elevado ao maximo de accôrdo
com a lettra a do art. 20 do decreto n. 11.497, de 23 de fevereiro de 1915, no caso de mebilização.
Art. 2." Para completar o effectivo attribuido a cada
unidade, o Governo procederá da fórma seguinte:
a) nas 1•, 2• e 3" regiões militares, recorrendo ao voluntariado e, na falta deste, ao sorteio dentro da região a que
cada unidade pertencer;
b) nas 4", 5• e bem assim nas 6" e 7", as unidades sel'A:o
constituídas de voluntarias e, na falta destes, de sorteados de
uma ou de outra das duas regiões.
Art. 3." Os cidadãos que, na vigencia da pre~ente lei, se
alistarem para servir vüluntariamente no Exercito ou forem
sorteados para o serviço activo, perceberão como soldados
apenas soldo.
Art. 4." O tempo de serviço activo dos sorteados será de
um anuo na infantaria e de dous annos nas demais armas.
Art. 5." Os enga,iamentos e reengajamentos das praças que
na vigencia desta lei concluírem seu primeiro tempo de ser-viço
e o primeiro engajamento obedecerão ás seguintes disposi.;ões:
a) as que tiverem concluído o primeiro tempo de se?viço
poderão engaJar-se por mais dous annos para a arma a que
pertencerem, si não forem maiores de 29 annüs e, 3lém da boa
conducta militar:
1•, si tiverem pelo menos a graduação de cabo;
2", si forem artífices, conductores, muJicos ou corneteiros;
b) as que terminarem o primeiro engajamento poderão
reengajar-se nas fileiras si não forem maiores de 31 anno8 e,
além de boa conducta militar:
1•, si tiverem a graduação de cabo e mais o concurso para
sargentos;
2", si forem artífices, musicos ou corneteiros.
Art. 6." As actuaes praças voluntarias, que já conflarem
mais de quatro annos de serviços, poderão continuar a servir
nas fileiras até a idade de 35 annos, si, além de boa conducta
militar, satisfizerem as condições seguintes:
a) si possuírem serviçüs de guerra;
b) si, não tendo os serviços da alinea anterior, possuirem
a graduação de cabo e approvação em concurso para sargentos;
c) si fürem artífices, musicos ou corneteiros
Paragrapho unico. Exceptuam-se dü limite de idade ·estabelecido neste artigo os inferiores que contarem mais de 10
annos de serviço nas fileiras.
ArL 7." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de janeiro de 1916, 95" da Indepan.
dencia e 28" da Republica.
~
\VENCESLAU BRAz P. GoMES;
José Caetano de Fariq,.
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LEI N. 3.08)-

DE

8

DE JANEIRO DE

i9:16

Fixa a dcspcza geral da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil para o excrcicio de 1916

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :
Faço ~a.ber que o Congresso Nacional decretou c eu sancciono a lo
seguinte :
Art. :1.• A despeza geral da Republica dos Estados Unidos do Brazil, no
cxcrcicio de 19f6, é fixada em 84.:J65:086S786, ouro, e 405.266:0628!88, papel,
c a. com applicação especial em 4.584:700$, papel, na fórma especificada nos
ai'tigos seguintes.
Art. 2. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores, com os serviços designados nas seguintes verhas, a quantia de 21:5G5S200, ouro, c a de 44.804:716$377, papel:
Om·o

1.
2.
3.
4.

Subsidio do Presidente da Republica ...•
Subsidio do Vice-Presidente da Republica
Gabinete do Presidente da. Republica ...
Despeza com o palaeio da Presidcncia da.
Republica •..•....•................
5. Subsidio dos Senadores ............... .
6. Se.eretaria do Senado. Augmentada de
17:400$ no " Pessoal "• sendo 2:400$
para occorret· ao augmen1o de vencimentos do chefe da Redacçll.o dos
Debates; 14:~008 para pagamento dos
tres supplentes de redactores dos debates, á razão de t100S mensaes a cada
nm; 6008 na sub-consignação « Gra~
tificações addicionaes "• para paga~
mento da ditTerença de gratificação
addicional a que tem direito o chefe
da redacção dos debatps ; augmen~
tada ainda do 55:5008 no "Ma.ter:ial "•
sendo : 28: 800S na sub-consignação
" Serviço tachygraphico c de revis~o
dos debates"; 12:0008 na sub~consi
gnação uObjectos de expediente, etc.»;
1.2:0008 para organiza<;ão dos Annaes do 1833 e 1!i3i:; 2:4008 para
gratificação ao funccionario que serve
rle secretario á Commissão de Finan~
t;as, á razão de 2005 mcnsa.cs ; 300S
p<tra gratificação ao continuo que
trabalha naquella Commissão, á. razão
de 258 mensaes. Diminui da de 1:8008,
no " Pessoal "• pela suppressão da gratificação addicional que competia ao
conservador da Bibliotheca.
«Pessoal" . . . • . . . •
370:05U800
« Màterial »........
34i :096$000
Total ..••.•••...••.•••..•.

Papel

120:000$000
36:000$000
76:8008000
100:000$000
78t : 200 8000.

7H:i!IOJ800

011ro

7. Subsidio dos Deputados................. .. .. • .. .. • .. ..
B. Secretaria da Camara dos Deputados.
Na consignação " Pessoal,. (Gratificações addicionaes), augmentada de
4:97!8100, sendo : 36$600 para occorrer ao erro de calculo que se nota
no total desta c o n s i g n a ç ã o c
4:9348800 para occorrer ao pagamento de gratificação addicional a
varias funccionarios que completaram
mais cinco annos de serviço, de accôr.do com as deliberações da Camara
de 17 de dezembro de 1904 e 20 de
dezembro de 19H e leis ns. 2.544, de
4 dejaneiro de 1912, e 2.842, de 3 de
janeii·o de 1914, ficando assim redigido : "Para pagamento de gratificações addicionaes, sendo : de 30%
ao sub-director, archivista, conservador da bibliotheca, porteiro da secretaria e do salão, um ajudante de porteiro, a contar de 1 de julho, percebendo até então 25% e sete continuas, sendo um de julho, percebendo
até essa data 25 % ; de 25 % a um
chefe da redacção dos debates, a dons
chefes de secção, bibliothecario, um
official, um continuo, dous redactores, sendo um de Annacs e outro de
Documentos Parlamentares, c um
ajudante de porteiro, este a contar
de 1 de maio, percebendo 20% a.té
então ; de 20% ao secretario da prcsidencia, a um primeiro official e sete
contínuos, sendo um de 1 de fevereiro
c outt·o de 20 de setembro, percebendo
ambos 15% até essa data; de 15%
ao superintendente da redacção de
debates, um primeiro official, Hm segundo official, dous redactores de debates e dous continuas M:374S400 "i
na sub-consignação "Dispensados do
serviço "• dimimiida de 6:000$ por
motivo de fallecimento de um auxiliar
da acta; augmen tada de 19: 200$ para
pagamento da ditrerença de remuneraçõe:~ aos redactores de debates, inclusive os de Aunaes e Documentos
Parlamentares. Na consignação "!\fatcrial », diminuída de 10:000$ na subconsignação "Compra de livros, assignaturas de jornaes, revistas, encadernações, etc. "; augmentada de
i2:000S para occorrer ao pagamento
da despeza com a continuição da

Pa.pel

2.628:800$000
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OUro

!J.

10.

H.

!2.

f3.
1,,

publicação de Documentos Parlamentares; destacada da snb-coJISignaçao "Conservaçrw c limpeza do
edilicio e dos moveis, etc., (material)
para a ym·ba «Pessoal» a quantia de
13:2008, sendo 3:6008 para pagamento de vencimentos que competem
ao zelador do Palado 1\fonroe, funccionario que era do quadro do lllinistei'Ío da Viação e 9:6005 para pagameu to (le vencimentos a dous supplentes da redacção dos debates ; destacada da mesm11. sub-consignação a
quantia de !J: 6005 para pagamento de
vencimento~ dos suppleutes do serviço
tachygraphico; na tabella explicativa,
onde se diz « seis pt·imeiros officia.es,
etc.»- d1ga· se «nm secretario da presidencia e cinco primeiros officiaes, ;
destacada ainda do "Material "• subconsignação "Dospezas eventuaes »,
a quantia de 12:0008 para o custeio
o reparação do automovel destinado á
conducção do prosidento da Carnara.
Ajudas de custo aos membt•os do Congresso Naciona! ....•....••.....•..•
~··············
Secretaria de Estado. Diminuída de
6: 000:\l na sub-consignaçfw destinada
á. representação do ministro ; de
1:500$ c 1:8308 pela suppressão respectivamente das seguintes sub-consignações: gratificação aos cinco correios para despeza com o fardamento,
etc., e para diat·ias aos cinco correios.
Eliminadas as palavras «organização»
e "revisãon da sub-consignação '' Organização, impressão e revisão do
rclatorio, etc., ......•.............
Gabinete (JO consultor geral da H.epublica. Dizendo-se na tabella em vez
de " para o terceit·o officlal da Secretaria de Estado que auxilia o consultor
geral" o segmnte "para o official da
Secretar-ia de Estado que auxilia o
consultor n........................ .
Justiça Federal. Dizendo-se na tabella,
em vez de "um pt·ocurador· geral
da Republica, gratificação 1:8008"
e «para remuneração provtsoria, etc.,
6: 0001,1>>, o seguinte " para rept•esen ·
tac;ão e clespeza do procLtraclor geral
da Hepublica, 7:800$000 " ..•...•...
Justiça do Dlstricto Federal .......... .
Ajudas do custo a magistrados ......•.

Papel
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i5. Policia do Districto Federal. Diminuída
de iOO:OOOS a consignação «Diligencias policiaes"; de 200:0008 pela suppressão da comignação «Escola de
Menores Abandónados,, e de fO:OOO$
na sub-consignação «Objectos de expediente, etc.» do "Material" da
Repartição da Policia ; augmentada
no «Pessoal" de 7:200$, sendo 4:800$
de ordenado e 2:400$ de gratificação,
para mais um delf'gado de 2a entrancia e de 99:3608 para 92 reservas
da Guarda Civil, á razão de 1:0808000.
Onde se diz na tabella " para custeio
de caixas de avisos policiaes, etc.,
diga-se " para o serviço de caixas e
avisos policiaes 50:0008, sendo 32:0008
para o pessoal e 18:0008 para o material. Na sub-consignação «Mattrial»
da Escola Quinze de Novembro, onde
se lê «illurninação», diga-se «illuminação e força motriz» .•••••.•••••••
f.6. Brigada Policial. Diminuída de ...... .
77:466$720 na· sub-consignação «Forragem, ferragem e curativo, etc.»
que ficará assim redigida «Forragem,
1erra~?em e curativo para 597 cavallos,
a i 8640 por dia, 358: 343$280» ; de
10:000$ na sub-consignação "Remonta de animaes»; de 30:000$ na
sub-consignação "Acquisição e concerto de armamentos, etc.»; de ••••.
10:000$ na sub-consignação «Illuminação e ar·tigos propriosn; de ••••••.
16:4848382 na consignação «Para os
officiaes e praças que se reformarem,
etc.», e de 27:901$ por terem J'allecido os seguintes reformados: tenente-coronel graduado José Luiz
Osorio, li: 7:l2S; capitão Raymundo
Pinheiro, 2:400S; capitão Eduardo de
Oliveira Bastos, 5:280$ ; alferes João
Chagas, 2:304$; segundo sargento Polycarpo Pacheco da Silva, 839$500 ;
segundo sargento José 1\ltguel de
Araujo, 8398500; segundo sargento
Claudino André dos Anjos, 839$500;
cabo de esquadra Manoel de Souza Pereira, 7668500; cabo de esquadra graduado Ismael Pinto Ferreira, 730S:
anspeçada Theophilo Augusto da Silveira Tavora. 730;); soldado Joaquim
Hodrigucs da Cruz. 7308; soldado Innocencio Yicit'a da Silva, 7308; total,
27:901S; e augmentada de 42:768$
para os seguintes reformados : tePoder Lcgislati:o --1916- Voi. I

5.904.:3078090

Ouro
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nente-coronel Pedro Alexandrino de
Andrade, 7 de julho, 9:600$ ; majot·
José Geofre de Proença, 9 de junho,
7:752S; capitão Manoel Saturnino de
Oliveira, 20 de janeiro, 4:5608; .capitão Luiz Leonel de Assis, i 6 de junho,
6: OOOS; capitão Anastacio Sampaio,
23 de junho, 6:0008; alferes Gilberto
Junqueira, !6 de junho, 3:6008; segundo sargento Caserniro de Carvalho,
t 9 de maio, 8398500 ; cabo de esquadra João Bispo dos Santos, 22 de abt·ll,
766$500 ; soldado Pio Nepornuceno
Camargo, 22 de abril, 730S ; soldado
João Olympio, 2 de junho, 730$ ; soldado Manoel Pedro de Alcantara,
i6 de junho, 730S; soldado Bertholdo
Barbosa dos Santos Carmo, 23 de junho, 730S ; soldado Esperidião de
Souza Ferro, 2i de julho, 7308 ; total,
42:768$000 •••.......•.......•...••
i7. Casa de Detenção ................... .
i8. Casa de Correcção. Destacada do «!\lateria}, para o «Pessoal» a quantia
da t6:060S para pagamento de quatro mestres das offi.dnas da Casa de
Correcção, mantidos os vencimentos
actuaes: 4:380S para o mestre da
offi.ctna de ferreiros, 4:0i5S para o
mestre da officina de carpinteiros,
4:0158 para o mestre da offi.cina do
encadernaQão e 3: 650S para o mestre da officina de pedreiros. Destacada ainda do «Materiah>, consignação «Diarias, etc.», a quantia da
mesma consignar;ão e ineorporadas
essas rliarias aos vencimentos dos
runccionarios que de!las gozam .•••••
til. Archivo Nacional. Diminuída de 5:0008
a sub-consignação «Para eompt·a e
cópia de documentos impot·tantes,
ete.» ........................ · • · · ·
20. Assistencia a Alienados. Na sub-consignaGão " Auxílios de aluguel da ca~as
etc.» (material) das colonias de alienados, accrescente-se in fine: «contanto que as casas sejam visinha.s ou
se achem nas eolonias de alienado~».
21. Directoria Geral de Saude Publica. Na
parte referente á. Inspectoria. dos Servi<;os de Prophylaxia, em vez de " iO
chefes de turmas,, diga-se «Oito chefes
de turmas a 2:400$ de ordenado e
i: ~oos de gratificação e dous distri-

7. 718: t09S098
577:35681:1.8

30·1.:~76St06

17\J:302$H8

2.08\!:883875~
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tribuidores do serviço tambem a
2:400$ de ordenado e 1:2008 de gratificação »; diminuída de U9:040S
pela reducção a 662 dos serventes de
2• classe no pessoal subalterno da
mesma lnsrectotia ; de 8968, fazendo-se na tabella as seguintes alterações : Serviço de Policia Sanitaria
e de Prophylaxia dos Portos da fiepublica: Rio de Janeiro - Pessoal
subalterno: um mestre de navio de
desinfecção,
vencimento annual
3:600$; um machinista, vencimento
annual 3:6008 ; dou:,~ foguistas, vencimento annual 2: i 60S, 4: 320S; seis
marinheiros a 58 dia rios, to: 9808 ;
um chefe de desinfecção, gratificação 2:6008 ; trt s desinfectadores,
gratificação 6:9608000. Pessoal do
navio de desinfecção Republica : um
mestre de navio, vencimento annual
3:9608 ; um machinista, vencimento
annual 3:960S; dous foguistas, ven·
cimento annual 2:5208, 5:040S;
quatro marinheiros a 58200 diarios,
8:0788800. Policia Sanitaria do Porto:
um mestr·e de navio, vencimento annual, 3:6008; um machinista de
navio, vencimento annual 3: 600S ;
cmco patrões do lanchas, vencimento
ann ual 3 : 2408, i 6 : 200$ ; cinco machinistas de lancha, vencimento annual 3:2408, 16: 200S ; oito foguistas
de lancha, vencimento a n n u a l
2:!608, f7:280S; 25 marinheiros a 58
diarios, 45:7508 ; um servente, gratificação i:700S; total, f57:428S800.
Policia Sanitaria do Porto, aMaterialn.
Diminuída de 25:0008 na consignação
« Expediente, desinfectantes, etc. "
c, na 2• consignação, onde se diz
« quatro remadores " diga-se « tres
remadores e um continuo ". Repartição Central: Juntem-se as consigna·
ções : «Assignaturas de telephonesn,
1:59:fS; "Material, construcções, etc.»,
96:0008, total, 97:5918, dizendo-se :
«Material, construcções, assignaturas
de apparelhos telephonicos, etc.»,

2&0
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97:!S9iSOOO. Serviço de terra: substituida a tabella de vencimentos do
pessoal pela !>Elguinte:
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No «Material" dimiuu•da de 16:0008,
juntem-se as consrgnaçêles : uMovois,
objectos de expediente, etc.», 46 :425$;
" Assignaturas de apparelhos telephonicos,, 1: 5.75S; total 48: OOOS,
e diga-se: «Moveis, objectos de expediente, concertos, assignaturas de
telephones, etc.», 32:0008 "· Inspectoria dos Serviços de Prophylaxia: «Material» : juntem-se as
consignações: " Assignaturas de appardhos telephomcos», 5805; « Conservação e acquisição do material
para o serviço, etc.», 229:4208;
total, 230; OOOS, assim redigindose: « Conser·vação e acquisição do
material para o serviço, inclusive o
material rodante, dos in l'ectautes,
su~tento e fenagcns rle animar>s, combustível, lubriticantes, illuminar;ão,

Ouro

22.
23.
24.

25.

assignaturas dH telellhones, expediente, as,;eio e eveutuaes » 23:1:000$.
Hospital S Sebastião: « Material , :
Augmenta ta. de H5: 000$ para. despezas com os quatro pavilhõe~ de tuberculose ; diminuída de 10:00•18,
juute-se a cousignação: «Eventuaes,,
19:738$; á consignação: « Assignatnras de apparelhos telephonicos, 2628,
total, 20:000S e diga-se: «Assignaturas de appat•elhos telephonic"s e
eventua.es», f0:00080UO "Labm·atorio Bacteriologico : « Material»:
juntem-se a,; dua~ consignações em
uma só. assim redigida « Livros,
objectos de expediente, instrument.os,
appardho-; e materiaes, bioterio,
assbnaturas de t31 ·phones, asseio e
eventuac~»
f6:200S; «Portos dos
Estados: <d\la teria.h>, Onde se lê. "Expediente, asseio, etc. ••, ~10: 0008000:
«Aluguel d,• easa, etc.,,2"•:200S; total,
235:2008 diga-se: "Expediente, asseio, etc., 203:200$; «AlU!meldecasa,
Htc,,, 32:000$; total, 235:200$000.
Hospital de Nossa Senhora das Dôres (::)anatorio de Tuherculosos em Cascadura), lei rspeeial n. 2.857, de f7
de junho da 1914, para ,,ccorrer
á metade do custeio annual,... .
!70:4278500, como forem apuradas
as contas bimensalmente.
Total ..........•••••••...•.•.•
Secretaria do Conselho ~uperior c!J
Ensino .•..•...........••........
Subvenção a Institutos de Ensino. Au
grnentada de !00:000,) a subvenção á
Faculdade de Medicma da Bahra ....
Escola Nacional de Bellas Artes. Augmentad.t de 1:2008 para a etuipa·
ração dos vencimentos de um conservado r restaurador aos de um
conservador restaurador" do.< quadros
da p1nacotbee~ ........•......•...•
Instituto Nacional de Musica. Augrnentada de 3:54:1$:130. de aceôrdo com o
novo regulamt·nto do Jecrnto
n. H. 748, de 13 de outubro de i 9:15
e diminui la de :!:0008 na sutrcon~ignação « -\cquisiçã·, de instrumentos,
etc. "• que ficará assim redigida :
.. cnmpra de instrum:Jntus, reparos e
comei'Vação do grande or c ão e instrumental, laboratorio de pbysica,

l'a.pel

5.5~7:638$300

!)5:638$000
4-.565:5985272

21: 565$20()

continua aqui->

286:2:128236

~62
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26.
27.

28.

29.

physiologia e hygiene da voz, bibliotheca e museu», 10:0008; augmentada
ainda de :1.:5008 na sub-consignação
" Objectos de expediente etc. " eliminadas as palavras ; « moveis, reparos e utensilios » e 500$ destinados á
illuminação, energia clectrica c ascensor .•........•.•.•••..••.•.....
Instituto Benjamin Constant ..••.•.•..
Instituto Nacional de Surdos-Mudos ....
Bibliotheca Nacional. Diminuída de
12:0008 pela reducção do numero de
serventes a 28, pela suppressão do~
dons jardineiros e do encarregado da
estufa; de 5:0008 na sub-consignação
"Acquisição de livros, etc.,; de i:OOOS
na sub-consignação «Conservação de
livros, etc. » ; de 7:0008 na. sub-consignação « Objectos de expediente
etc. " ; de 10:000$ pela. suppressão
da sub-consignação « Organização de
catalogas " , e de 7:200S pela suppressão de um Jogar de sub-bibliothecario; augmentada de 10:2008 para
mais um bibliothecario .•...•.....••
Soccorros Pn blieos. D i m in n i d a de

25 : ooosooo ..•............•........
30. Obras. Diminuída de 100:0008000 .....

31. Corpo de Bombeiros. Augmentada. de
8: i26S para os seguintes refo!'mados
em 1911\: primeit·o sargento Alvat·o Julio Esteves, 12 de maio, 3:6008 ; forriel
Luiz de Olivelea Mello, 21 de junho,
8038 ; forriel Da ti vo Mauricio \V anderley de Araujo, 28 de julho, 8038 ;
soldado João Joaquim de Campos, 13
de janeiro, 7308 ; soldado Oscar Lisboa., 23 de junho, 730S; soldado Manoel Garcia (\a Silva, H de abril, 730S;
soldado Jo-;;6 Alvar·es Gil, 3 de leverciro, nos ; dimimüda de 7308,
por ter fallecidn o reformado Martiubo T;ware!" e de !} :0008 na consignação " l'at·a os officiac:< c pra·
ças que se reform;trcm, etc. "· ••...
32. Serviço eleitoral. Reduzida a 50: OOOS,
sendo 20:0008 para as publicações
que se tornat·em prPcisas no Districto
Federal, as quaes só poderão ser feitas no Dia rio Of!icial. .••••.••.••.••
33. Administração, justiça o outt·as <l<Jspczas do Tenitorio do Acre .••..••....
34, In~titut.o Oswaldo Cruz ..... ,., •..••..

Papel

lt37: i OI S935
394:tt20SH8
t!i7:127nw~

512:3:12$H8
25:0008000
:150:0008000

2. 270: !H 78024

50:000SOOO
2.374:8008000
33i;240JOOO
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35.
36.
37.
38.

.t't.~l

Serventuarios do Culto Catholico .......
Magistrados em disponibilidáde ...•...
Eventuaes. Diminuída de 36:000$000 .•
Subvenções. Ao Patronato de Menot•es
para. manutenção e custeio da Escola
de Menores Abandonados, cuja. (Hrecção lhe fica tt-ansferida pelo Governo, 200:0008; á Associação Protectora dos Cegos Dezesete de :5etembro, mantenedora da Escola Profissional e Asylo para Cegos Adultos da
Capital Federal, 20:0008; ao lnstituta Historico e Geographico Brazileiro, 25:0008 ; ao Lyceu de Artes e
Ollicios do lHo de Janeiro, 36:0008;
ao Asylo S. Luiz da Velhice Desamparada, 2ti: 0008 ; ao Instituto de Protecção e Assi~tencia. á lnfancia., inclusive o auxilio para aluguel de casa,
48:0008; á Liga cJntra. a. Tuberculose, 2i:0008; ao Asylo Bom Pastor,
5 :OOOS; á assistencia de creanças pobres, a.nnexa ao Instituto de Electricidade Medica do Dl'. Alvaro Alvim,
15:0008; ao Orphanato Santo Antonio,
5:0008 ; á Maternidade do Hio de
Janeiro, 100:0008; a.o Dispensado de
S. Vicente de Paulo, dirigido pela
irmã Paula. f20:000S; e á Commissão
Promotora do Monumento a José Bonifacio, na cidade de Santos, iOO:OOOS
por conta da quantia de 500:0008 que
fica concedida como auxilio a essa
homenagem ao Patriarcha da Indapendencia .... ...................

..............
. ............
. ...........

80:000$000
i60:000SOOO
6i:000$000

............

723:000$000

Somma ......•......•.•..•

2t:!i65S200

45. f77:U6S377

.
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Art. 3. 0 O Governo reduzirá a 2.500 praças o effectivo da Brigada Policial, não preenchendo, no corrente exercicio, as vagas que se abrirem por
incapacidade physica., fa.l\ecimentos ou sentenças e expulsllo das fileiras, e só
concedendo engajamentos ás prat;as de bom comportamento que contarem,
pelo menos, seig armos de serviço e aos inferiol'es.
Art. 4.° Como auxiliat· do Gabinete do consultor geral da Republica servirá um olficial da Secretaria de Estado da Justiça e Negocios Interiores,
desigoado pelo ministro da Justit;a, mediante proposta do consultor geral.
Art. 5. o Durante o período das férias forenses poderão os juizes federaes
ausentar-se das respecttvas secções pelo prazo de 30 dias, sem prejuízo do
tempo e da gratificação a que teem direito, pa~sando o exercício aos seus
substitutos lcgaes e estes aos respectivos supplentes, que apenas perceberão
as enstas.
De igual direito goza.t•ão os juizes substitutos, desde, porém, que não o
façam simultaneamente com os juizes seccionaes.
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Art. 6.• Fica. autorizada. a fundação de um Centro Beneficente d~
Guarda Civil, gozando das vantagens do decreto n. 2.t24, do 2a de outubro de 1909 •
......_ Art. 7.• E' o Pr·esidente da Rcpublica autorizado :
I. A reorganizar, sem augme~to de dcspeza, a Polic!a. do Districto ~~de
ra!, revendo os regulamentos em v1gor, fundin1o ou desdobr<•n.do reparttçoe~,
dando-lhes a organizac;ão que julgar ,mais convenien~e, gara1!tmdo pot•. meiO
das medidas que jul!!at· apropriadas a sq~ura.11<;:t c a mnl'ahdade pubhcas e
impondo multas c taxas até :;ougooo;
li. A despender até a quantia de 40:000$ com a acquisição de duas lanchas destinadas ao serviço da Policia l\laritirn a;
lU. A reformar o régulamento da Brigada Policial, sem augmento de despezas, e obsel'vadas as restricções do art. 3" da presente lei;
IV. A reformar, e sem augmento dfl de~peza para o Thesouro Nacional, a
Curad01·ia Geral dos Orphãos do Otstricto Federal, dividindo-a em duas;
V. A pagar á Santa Casa de 1\liserieordia do Rio de Janeiro a quantia.
de 2:1.:3808540, importancia devida pelos funcraes do senador Pinheiro Machado, abl'indo o uecessario credito;
VI. A organizar a policia militar e civil das prefeituras do Acre dentro da.
verba de 317:0298600.
Art. 8.• E' declarada de utilidade publica a Associação dos Ewotciros do
S. Paulo.
Art. 9." Os actuaes professores substitutos do Collt>gio Pedro 11 terão os
mesmos direitos, excepto a percepção de vencimentos, que os substitutos dos
institutos de ensino ~uperiot· da Republica, estendendo-se essa disposição aos
que, de futuro, forem nomeados, para cuja admissrw será exigido o concurso
de provas estabelecido em lei.
Art. 10. Ficam extensivos aos patrões ou mestres, motoric;ta.s ou machi•
nistas das lanchas da Inspectoria da Policia !\faritima as l'egalias de funccionarios
publicos, das quaes gozam os patl·õcs e machinistas das lanchas da Inspectoria
Sanitaria do Pot·to do Rio de Janeiro, sem augmento de vencimentos.
·Art. :1.1. Ficam concedidos os mesmos direitos o vantagens de que gozam
o porteiro e o enfermeiro da Casa do Detençfw ao porteiro c enfermeiro da
Casa de Conecção, sem au!!mcnto de vencimentos.
Art. 12. Os dirl'ctor•~s dos seis institntr,s ele cnsinn supcriot• c secundaria
mantidos pela União receberão a gra.r.ificaçfto de 1Q:OOO$, sendo 6:000$ no
Thesouro Federal pela verba "Conselho Superior do Ensino » o q,: 000$ na
thesouraria dos institutos por conta da' rendas proprias dos mesmos.
Art. 13. Fica dispensado das provas de concurso pat·a assisteutc ao Instituto Oswaldo Cruz, sendo effectivamente provido 110 referido cargo, o Dr. Arthur 1\Ioses, que ha mais de seis annos, competf'ntementc, des<•.npenha interinamente o mesmo cargo, tendo apresentado trabalhos de grande valot· scientifico.
Art. :1.4. O Conselho Superior do Ensino poderá nomeat·, uma vez por
anno, commis~õcs cxaminadm·as dos alumnos matriculados, dm•antc o ultimo
periodo lectivo, em collegio de instrucc:;;lo secundaria indiscutivelmcute idoneo,
que funccione em cidade onda não haj1 gymnasio ofücial nem cquipuado a
este, obrigando-se a directoria do instituto a depositar na secretaria do conselho a. taxa de 108 por materia, além de uma somma razoavel para transporte c estadia do nxamiuadores, c sujeitando-se tambem á fiscalização e
demais condições estabelecidas, de um modo geral, pelo Governo. Os ceí·ttficados de approvação subscr·iptos pelos pres1dentes das commissões examinado·
ras de cada matcria darão ao cstndantn o direito de inscrevPr-sc para exame
vestibular· nas faculdade.; olliciaes.
Supprirnam-se as palavras "com intuilo de lucr·o ou de propaganda philosophica ou religiosa» do art. 24: do decreto n. 1:1..530, de i8 de março de :1.9:1.5.
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Serão recolhidas á secretaria do Conselho Superior do Ensino as quotas
de fiscalização dos institutos equiparados aos officiaes, descontando-se das mesmas :1.0 "lo para as despezas com os amanuenses, a dactylographa e o porteiro
do mesmo conselho, supprimida, no orçamento do Interior, a verba de 7:200S
para amanuense;; e porteiro, e no da Agricultura a correspondente aos vencimentos de uma dactylographa addida.
Art. 15. O Presideute da Republica é autorizado a despender pelo Ministeria das Relaçõe~ Exteriores, com os ser·viços designados nas seguinteverbas, a quantia de ~.522:/.'JG$, ouro, e a de 1.U3:600S, papel:
Oura

P&pel

i. Secretal'ia de Estado. No c< Pessoal,, di-

minuída de 6:000$ a sub-consignação
destinada á representação do ministro; de 9:600$ pela suppressão dos
logar·es de cartographo e calligrapho
e de 3:0008 na sub-consignação
«Para pagamento da gratificação annual extrdordinaria, etc.», redigindo-se a ultrma consignação da seguinte fórma: ((Para gratificações por
substituição, ; e, no «Material>~ augmentadã de :1.0:000$ a sub-consignação n. :1. •<Objectos necessal'ios para
o expediente, etc.»; de :1.0:000$ a de
n. 4, "Diarias aos correios, etc.», redigindo-se a de n. 3 da seguinte fórma : «<mpressão do relatorio, publicação dos actos do Ministerio, do expediente e quaesquer trabalhos typographicos e officiaes», -15:000$000 ...•
2. Empregados em disponibilidade ..•....
3. Extraordinarias no Interior. Reduzida
a 65:0008 a consignação n. :1. ccPara
diversos serviços extraordinarios no
interior e despezas eventuaesll ..... .

678:600SOOO
·íO: OOOSOOO

215:0008000

4. Commissões de Limites. Diminuida de
60:000$000 ........•......••.•.....

80:0003000

!i. fiecrpçi"ies o ffi c i a c s. Diminuída de
!.iO:OOOSOOO •.•..••.•.........••..•

70:0008000

6. Congresms e

Confer·en~ias.

Diminuida

dc:l 20:0008 na primeira consignação
e de 10: OO:JS

na segunda .........•

7. Repartições internacionaes ......•....
8. Corpo Diplomatico. No ccPe>soah>, diminuída de 28:0003 a representação
dos ministro:;, na seguinte proporção:
Allemanha, 1:0008 ; Arg-entina ..... .
5:0008; Chile, 5:0008; França,
2:0008; Gran Br·etanha, 2:0008; Hespanha, :1.:0008 ; Italia, 1 :0008 ; Japão, :1. : OOOS ; Mexi co, 2: 0008; Para-

40:000$000
!i8:736$000

60:0008000
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guay, 4:0005; Santa Sé, i :0008; Uruguay, i :OOOS ; Venezuela, 2:0008 ;
de !i: OOOS a representação do embaixador nos Estados Umdos da America do Norte; de ~:OOOS a consigna«<ão destinada á. legação da Noruega
e Dinamarca, que ficará assim redigida: ministro residente: ordenado:
~:OOOS, gratificação 2 : OO OS, representação 12:0005, um interprete 2:000$ ; de 90:000S pela
suspensão, no excrcicio de 1916, do
pagamento das gratificações de residencia aos chefes de missão e secretarios de legação e de 2: 0008 na consignação «Para o accrescimo de vencimentos aos primeiros secreta rios 1le
legação, etc." ................... .
9. Corpo Consular. No «Pessoal,, diminuida de 6:000!1 pela reducção a consulados de 2• classe dos cousulados gcraes de :1. a em Trieste, Assumpção e
Valparaizo, fixados em :1.2:0005 os
vencimentos dos respectivos consules;
de 6:000!1 pela reducção a 8:000$ dos
vencimentos dos consules de Rosario
de Santa Fé, Marselha e Salto ; de
:1.2: OOOS pela reducção a consulados
simples dos seguintes: Cadix, Yokoama e a vice-consulado Georgetown,
sendo ~:000,8 em cacia um; de 6:0008
pela rcducção a vice-consulado do
consulado de Cayenna, mantida a gratificação supplementar ; de 70:000S
pela suspensão, no exercicio de i 916,
do pagamento das gratificações de residencia a. consules gerae:;, consulcs,
vice-consules e chancelleres, etc.; e
augmentada de S:OOOS, sendo ~:OOOS
para o vice-consulado em Nantcs e
4:0005 para o vice-consulado de La
Hochclle Pallice. No «Material., augmentada de 270:300S, substituindose a tabella pela seguinte: expediente, aluguel de casas, auxiliar·es,
contínuos, porteiros de consulados e
vice-consulados, remessa de 2•• vias
de facturas consnlaras á. Estatística
Commcrcial, 285:0008000 .......... .
10. Ajudas <le custo •............••....•.
1 f. Extram·r!inarias no Exterior. Diminuída
de 2!): OOOS c dPstaeada a quantia
necnssaria par·a custear o vice-ccm~mlado da Republica. do Panamá, enja
1lespeza será feita por esta ver·lm, até

i.HS 000$000

826:000!1000
200:0008000

Papel
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que no orçamento se consigne a respectiva dotação .......••....•....•

250:000SOOO

Total .•..•......•.....••.••.

2.522:7368000

Papel

1.143:6005000

Art. 16. As despezas consulares serão ot•dcnadas pelo 1\finisterio das Relar,ões Exteriores á DP!cgacia do ThEsouro em Londres, dentro das consignações votadas.
A Delegacia transmittirá as determinações recebidas do Ministerio aos
consules, para que estes possam receber da Delegacia, nas condições· do estylo,
as quantias cujos pagamentos tiverem sido autorizndos, observando-se, sem
excepção alguma, todas as prescripções legaes.
O recolhimento da renda bruta dos consulad03, deduzida a parte dos emolumentos consulares que por lei cabe aos consules e vice-consules não remunerados, será. feito mediante guia em que se declare a somma arrecadada,
com os pormenores de todas as parcellas, afim de ser examinada e oscripturada na Delegacia em Londres.
Art. 17. O aluguel de casas para chancellarias de legações e consulados
será pago em prestações trimensaes adeantádas, podendo o chefe de legação
ou consul receber até dons adeantamentos, devendo, porém, de accôrdo com
a lei, prestar contas, opportunamente, á Delegacia do Thesouro em Londres,
das quantias recebida~, e recolher o respectivo saldo.
Art. 18. As despezas com o expediente, aluguel de casa, facturas e o
pessoal de au.Xiliares dos consulados, pagas em todos os exercícios sem consignação orçamentaria, correrão de ora Pm deante pela verba incluída no
orçamento actual.
Art. f9. As ajuda~ de custo serão concedidas, dentro da verba fixada,
em casos de nomeações, exonerações, retiradas, serviços expres~os e remoções.
A remoção, no prazo de um anno, dará. apenas dir·eito a uma ajuda de custo,
correndo as despozas de qualquer outra pot• conta do removido.
Na concess~o de ajudas de custo, attender-se-ha ao numm·o das pessoas de
familia, á distancia c ás condições de vida no local da nova residencia.
Art. 20. O Governo expedir·á nova tabella dos emolumentos de cobrança
nog consulados e vice-consulados, augmentando em 25 •;., na média, com
excepção das facturas, as taxas do decreto n. 8.492 A, de 30 de dezembro de
f 910. A cobrança principiará em f de abril vindouro, continuando a ser feita
por meio de estampilhas nos consulados e vice-consulados remunerados e nos
não remunerados qun o Governo determinar, de accôrdo com o art. 17 do dect·eto n. 997 B, de f I de novem bt•o de f890 ; nos outros, a cobrança far-se-ha.
em ~ellos de verba, sendo escriptnrada nos termos do art. 2• da lei n. 2.847,
de2f de março de f898.
Art. 21. Fica autorizado o Gover·no, sempre que entender necessario, a.
destacar um dos tres addidos comrncrciaes para servir junto á embaixada nos
Estados Unidos da Ameriea do Norte.
Ar·t. 22. Fica igualmente autorizado o Govcmo a occorrer, sem augmento
das vet·bas orçamentana~, ao servi<;o consular e diplomatico do Braziluo Egypto.
Ar·t. 2:L Fiea. a pprov~da a disposição do art. 48 do regulamento da Secretaria de Estado das Helações Exteriores, anncxo ao decreto n. 10.662, de
31 de dezembro de 1913, relativamente :'t disponibilidade dos fnnceionarios da
mesma Secretaria.
•
·
·
Art. 2+. O cargo de sub-secretario de Estado será exercido em commissão, por funccionario do quadt·o do Ministerio, Quando este fôr ministro
ulenipoteuciario continuará a perceber os vencimentos que nesse caracter lhe
cabem, deduzida a gratificação paga ao seu substituto.

Art. 25. O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Ministerio da Marinha, com os S"t'viços de,ignados nas seguintes verbas, a quantia
de tSO:OOOS, ouro, e a de 3ii.OG6:949S818, papel :

i. Gabinete d,, ministro e Directoria do Ex-

2.
3.
~.

5.

&.

7.

pediente. ,'lo ,, Pessoal "• diminuída
de 6:000S a consignação dcstin tda á
represe11 taçã.o do ministro ; do 9: ôOOS
e de 14:4008 na Direcloria rio Expediente, pela suppressã.o, respectivamente, de um Jogar de i" official c
de dous de 2°; d•! :1.35 :liOOS pela suppressão da comignação « Addidoo; " ;
e de f. :200S pela suppr·essão da subconsignação destinad::t ::to ahiguel de
casa do porteiro, c no « !\laterial "• diminuída de .t.:OOOS a sub-consignação
" Expe•licnte , , e de f.: OOOS a subconsignação « Telegrammas officiaes
para o extel'ior » •.•••••••••••••••••
Almirantado. No «Material "• diminuída
de 4008 na sub-consignação « Expe·
pedientc "· .•••.••.....•.••••..•...
Estado-maior. No «Material "• dirninuida de 4008 na sub-consignação
« Expediente » ••••••••.••••••••••••
Inspectol'ias. Diminuid& de 8:4008 pela
supp1'eS5ão de dons Jogares do desenhista ••.•.•..•••.••...••••••.•••.
Directol'ia Get•al do Contabilidade. No
"Pes~oal,., d1mmnida de 15:0005
pela suppressão do cargo de sub-director, o no « 1\Iateriab>, diminuída de
f.: OoOS na sub- consignação « Expedie11t.e ''·· .•.•..•........•...••.•..
Auditoria. No « Pes•oal,, augmentada
de 27 :OJO$ para os anxiliares da auditor, e no « Mater'ial "• diminui ta de
2008 na. sub-consignação « Expediente, •..•....•...••...••.•....•.
Col'po da Armada e classes annexas.
Augmentada de 1.03+:740$, substituindo-se a tabella pela seguinte :
Officiaes:
Corpo da Armada :
4 v i c e - a I m i r a n t c s a 28 : 20 OS -

H2:s::osooo ;
s c o n t 1' a-almirantes a 22:soos -

!82: 400$0110 ;
20 capitães de mar e guel'ra a f.7 :400S
- {48: ooosooo j
40 capitães de fragat11. a t4: 4008 57G:OOOS 100;
80 capitães de corveta a H:400S9i2: 000$000 ;

Ouro

Papel

208: 118$000
iS:OOOSOOO
8:330$000
43:072$500

352:\lOOSOOO

H9:200$000

Ouro

200 capitães-tenentes a 9:000$L 800: 000$000 ;
200 primeiros-tenentes a 6:900$ L 380: 000$000 ;
80 segundos-tenentes a 5:4008432: 0008000 ;
76 aspirantes a \lOS- 6:840$000.
Total 5. 750:040301'0.
95 guardas-marinha (da Armada e
de 1\fachinista.s) a 4:800$
456:000SOOO.

Corpo de Engenheil'os Navaes:
i contra-almirante, 22:800$000;
5 ·capitães de mar e guerra a i7:400S
- 87 : ooosooo ;
5 capitães de fragata a f.í.:400S 72: 000$000 ;
6 capitães de corveta a H :400$ 68:4008000;
8 capitães-tenentes a 9:0008 7:-l:000$000.
Total 322:200$000.

Corpo de Saude :
Medicos:
i contra-almirante, 22:800$000;
2 capitãe~ de mar e guerra a t 7:400$
- 34:800$000;
6 capitães de fragata a :14:400$86 :4008000 j
:18 capitães de corveta a H :400$205:200$000;
20 capitães-tenentes a 9:000$:180: ooosooo ;
20 p r i me i r os-tenentes a 6:9008:138:0008000.

Pharmaceuticos :
i caprtão de ft•agata. :14:400$000;
2 capitães rle corveta a H :400$ 22:8008000;
3 capitães-tenentes a 9:000$27: ooosooo ;
3 p r i m e r r os-tenentes a 6:9008 -20: iOOSOOO ;
f 5 se g u n d os-tenentes a 5:400$ 81:0DOSOOO.
Total 833: t 008000.

Corpo de Engenheiros l\lachinistas :
:1 .capitã o de mar e guerrat 7: 400$000 ;
2 capitãP.~ de fr·agata a 14:400$28: 800$000 ;

270

ACTOS DO PODEH LEliiSl.Al'lVU

Ouro

5 capitães de corveta a H: ~00$ -·
57:000$000;
iH c :t p i t ã c s-tcnentcs a 9:0008162:000$000 ;
50 prime i r o s-tcnentcs a 6:900$. 3~5: ooosooo ;
80 segundo s-tenentcs a 5:400$432:000$000;
15 segundos-tenentes extranumei·al'ios a 5 : 400$ - 81 : 000$000 ;
38 suh-machinistas extranumeraríos
a, 3 : 000$ - i H: : 000$000.

Total L237:200$000.
(Jii. acima figurou a verba para os

guardas-marinha,)
Corpo de Commissarius:
i capitão de mar e guerra, 17:4008;
2 capitães de fragata a H:400$ 28:800$000;
8 capitães de coi·veta a H: 400$
91:2008000;
20 capitães-tenentes
a 9: OOOS
180:000SOOO;
40 primeiros-tenentes a G: 900S
276:000$000;
40 segundos-tenentes a 5:400$
216:000$000;
fO sub-commissarios
a i :800S
i8:000SOOO;

-

Total 827:400$000.
Corpo de Patrões-móres:
i capitão-tenente 9:000$000;
2 primeiros-tenentes a 6:900$
13:800$000;
15 segumlos-tenentes a
81:000$000;
Total 103:800$000.

5:4008

Total dos officiaes 9.529:740$000.
Sub-olficiaes:
Olliciaes marinheil·os:
30 mestres a 3:9608- H8:800S;
60 contra-mestres a 3:600S-216:000S;
Total 334:800SOOO.
Mccanicos navaes:
iOO de 1• classe a 3:600$-360:0008;
160 de 2a classe a 3:240$-518:4008;
Total 878:400$000.

I'apel

~li

Ouro

Escreventes:
!9 de t• classe a 3:600S- 68:400$;
38 de 2• classe a 3:2408- 123:!208;
Total !9!:5208000.
I•'icis:
28 de t• classe a 3:600S-to0:800S;
52 de 2• classe a 3:240$-!68:4808;
Total 269:280$000.
Enfermeiros:
28 de t• classe a 3:600S-i00:800S;
52 de 2• classe a 3:2408-168:4808;
Total 269:280$000.
Armeiros:
8 de i • classe a 3:6008-28:8008;
to de 2• classe a 3:2408-32:4008;
Total 61:200$000.
Serralheiros:
8 de f a classe a 3:600$-28:800$;
10 de 2• classe a 3:240$-32:000$;
Total 61:2008000.
Caldeireiros:
7 de t• classe a 3:600$-25:200$;
5 de 2" classe a 3:240$-16:200$;
Total 41:400$000.
Carpin teiros-calafa tes:
t4 de t• classe a 3:600S-50:400S;
17 de 2• classe a 3:2403-55:080$;
Total 105:4808000.
2 m e r g n I h a d o r e s a 3:2408
- 6:480$000;

Total

dos

sub-officiacs

réis

2.219:040$000.

Para os officiaes do Cor·po da Armada
e classes annexas que ainda se
conservam aggregados e no quadro
cxtraordinario, 200: 9008000;
Diversas quotas:
Para pagamento do soldo aos olliciaes
que forem promovidos no quadro extraordinal"io, ou aos que forem transferidos para a. reserva, na vigencia
do exercicio, 25: OOOSOOO;
Idem idem idem de gratificações, de
accôrdo com a ultima parte do art. 3°

continua aqui->

Papel
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da lei n. 2.290, de :1.3 de dezembro
de i9f0, 20:000$000;
Para pagamento da quota addicional
de que trata o art. 4", § 2•, do art. 28,
da referida lei, i 5: 000$000;
Idem de quota destinada ás gratificações aos officiaes reformados que
exercem commissões, de conformidade com os regulamentos vigentes
204:000$000;
Total 464:900$000.
Total da verba ••••••••.••.•.••

8. Corpo de Marinheiros Nacionaes.

A ugmentada de 3:236$, substituindo-se
a tabella pela seguinte:

CAPITAL FEDERAL
PESSOAL

Estado-maior :
:1 commandante geral.
i segundo dito, c•fficial superior.
i assistente, ajudante de ordens
do commando geral.
i ajudante.
4 chefes de incumbencia.
i machinista, chefe de machinas e
encarregado da electricidade.
2 commissari. ·S, sendo um official
superior.
2 commis,arius, officiaes subalternos.
1 medico, official superior.
i pharmaceutico.
Estado-menor:
i mestre.
i sargento ajudante f :4í0$000.
3 fieis.
2 enfermeiros.
f carpinteiro calafate.
i armeiro.
f serralheiro.
i caldeireiro.
1 corrietro.
Total 1 :440$000.
Taifa:
4 cozinheiros. dous a 708 e dons
50$ mensaes - 2: 2808000.

3.

i2.213:680SOOO
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3 despenseiros, dous a 60S e um a
45!1 mensaes - ! :9808000.
20 criados, a IÍO$ m e n s a e s 9:600$000.
Total :1.4:460$000.

Companhia de musicos:
2 m e s t r e s, :1. 05 sargentos, a
:l:OSOS-- 2:1608000.
4 contra-mestres, 200 sargentos, a
864S -- 3:456$000.
60 musicos de ! a classe a MS$ 38:880$000.
80 musicas de 2• classe a 9:32$ 34:560$000.
M: musicas de 3a classe a 3248 17:496$000.
Total 96:552$000.

Companhias :
8 capitães-tenentes.
8 primeiros-tenentes.
55 primeiros sargentos a :l :080S59:409$000.
i :1.2 segundos sargentos a 864$ 96:768$000.
400 cabos a 4328 - 172:800$000.
i.iOO marinheiros de :1• classe a
324S- 356:1ÍOOSOOO.
:1.. 200 marinheiros de 2• classe a
2i6S - 259:2oosooo.
:1..:1.33 grumetes a i80S203:940SOOO.
60 primeiros sargentos especialistas
a u x i li a r e s a :1.:0808 -64:8008000.

HO segundos sargento.; especialistas
a u x i l i a r e s a 864$ :1. 20: 960$(\00.

100 corneteiros e tambores, a SMS
-

86:400$000.

Total 1.420:668$000.
Diversas quotas :
Gratificação a 24 praças que traba. lham como operarios, na fórma do
art. i 19 do regulamento e decreto
n. 7.124, de 2f. de setembro de
1908 4:5625500.

Para o pessoal do córtc c confecção de
peças de fardamento, 60:000$000.
Para attender ás gratificações diarias a
voluntarios de exemplar comportamento e continuação no serviço com
Poder Legislativo- 1916- Voi. I.
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ou sem engajamento, 100:000$000.
Total,i6~:562$500.

Total do «Pessoal» 1.697:682$500.
MATERIAL

Fardamento (materia prima) ..•..•.•..
320:000$000.
Instrumentos de musica e concerto dos
mesmos, 6:000$000.
Impressões e encadernações, 3305000.
Expediente e objectos para as aulas,
3:600$000.
Total do material, 329:9.JOSOOO.
Total da verba ................. .
9. Batalh!!.o Naval. No «Pessoal, diminuida de ~:3921.1 pela suppressão da
consignação destinada aos escaleres,
e augmentada de 30:000$ a sub-consignação destinada ao engajamento
de praças e gratificação de voluntarios em «Diversas quotas"· No
«Material», diminuida de 1:000$ na
sub-consignação " Instrumentos de
musica, etc,» •....................
10. Arseoae~. Diminuída de 8~5:517$, substituída a tabella pela seguinte:

Arsenaes
PESSOAL
RIO DE JANEIRO-

(f•

CATEGORIA)

lnspectoria
i inspector.
i vice-inspector.

6 ajudantes.
i assistente do inspector.
i ajudante de ordens.

Secretaria
i secretario, vencimento 9:360$000.

2 officiaes a 3:6001.1 - 7:200$000.
2 amanueoses a 2:~00$- ~:800$000.
i pnmeiro continuo, vencimento 2:~00$000.
i segundo continuo, vencimento i: 800$000.
i servente, vencimento 1:200$000.
Total, 26:760$000.
Directorias de Con~trucção Naval, de Machinas, de Electricidade e de Obras
Hydraulicas
i directores.

2.027:612$500

326:919$000

2'7&
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iO ajudantes.
6 desenhistas, ordenado 2:000$, gratificação 1:000$, 3:000$- 18:000$000.

4 amanuenses,

vencimento

2:•oos-

9:600$000.

8 escreventes, v e n c i m e n t o :1 : 800$ U:400$000.
4 serventes, v e n c i m e n t o 1 :20084:800$000.
Total, 46: 800$000.

1Uestrança das otficinas

mestres geraes, ordenado 4:000$, gratificação 2: OOOS, 6: 000$ - 24: 000$000.
8 contra-mestres, ordenado 3:2008, gratificação 1:600$- 4:8008, 38:400$000.
Total, 62:400$000.

~

Pessoal artístico (em 300

dia~

uteis)

Directorias:
De Construcção Naval:
ao operarios de {• classe, jornal 6$, gratificação 38000;
40 ditos de 2•. classe, jornal 5$334, gratificação 2$666 ;
50 ditos de a• classe' jornal 4$667, gratificação 2$333 ;
50 ditos de 4• classe, jornal 4$, gatificação2$000;
50 ditos de 5" classe, jornal a 3$334, gratificação f $666 ;
30 aprendizes de t• classe, gratificação a
3SOOO;
30 ditos de 2• classe, gratificação a 28 ;
30 serventes, gratificação 4$500.

Total,
40
50
80
80
80
30

~50:000$000.

De Machinas:
operarios de f3 classe, jornal 6$ gratificação 3$000 ;
ditos de 2" classe, jornal 5$334, gratificação 2$666 ;
ditos de a• classe, jornal 4$667, gratifi'cação 2$333 ;
ditos de 4" classe, jornal 48, gratificação 2$000 ;
ditos de 5• classe, jornal 3$334, gratificação 1$666 ;
aprendizes de t• classe, gratificação

3$000;
30 ditos de 2• classe, gratificação 2$000 ;
:15 serventes, gratificação 4$500.
Total, 640:250$000.

Papel
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De Electricidade:
20 operarios de i • classe (sendo i O contractados), jornal68, gratificação 3$000 ;
iO ditos de 2" classe, jornal 5$334:, gratificação 2$666 ;
i O ditos de 3" classe, jornal 4$667, gratificação 2$333 ;
iO ditos de 4" classe, jornal 48, gratificação 28000 ;
iO ditos de 5" classe, jornal 3$334:, gratificação 1$'366 ;
H aprendizes de ia classe, gratificação
3$000 ;
H ditos de 2" classe, gratificação 28000 ;
8 scrven tcs, gratificação t~o$500.
Total, 158:800$000.

De Obras Hydt·aulicas :
iO operarios de 1a clas;e, jornal 6S, gratificação 3$000 ;
iO ditos de 2a classe, jornal 5$334:, gratificação 2$666 ;
i5 ditos de 3" classe, jornal 4$667, gratificação 2$333 ;
i5 serventes, gratificação 48500.
Total, 90:7508000.

Total, !.289:8008000.
Usina elech·ica, diques, bombas c mortonas

i macbinista - electricista,

gratificação

2:04:08000;

3 ajudantes,

gratificação

i: 8008 -

5:4:00$000;

i mestre, gt•atificação.
15 foguistas, g r a ti fi c <l ç f1 o J :800$ 27: 0005000 ;

4 guardas, ordenado i :24:08, gratificação 620$, i:8608 - 7:HOSOOO;
6 serventes, gratificação i : 8 OOS iO: 8008000 ;

Total, 52:680$000.

Se1·viço sanital'io
i cii'Urgião.
2 enfermeiros.

Patromoria
i patrão-mór.
i ajudante.
i escrevente, 1 :800$000.
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Serviço maritimo do Arsenal
i9 patrões,
gratificação
4:320$
82: 0808000 ;
30 machinistas, gratificação 4:320$
i29:6008000;
40 foguistas, gratificação a 2:8808
H5:2008000;
30 remadora» de f• classe, gratificação
f : 800S - 54,: 0008000 ;
30 ditos de 2• classe, gratificação f :4408
- 43: 2008000 ;
70 ditos de 3a classe, gratificação f: 2008
- 81-: ooosooo ;
'
3 cozinheir'os,gratificação 720S-2:f608000;
3 serventes, g r a t i fi c a ç ã o f: 2008
- 3:6008000;
2 criados, gratificação a 5408- f:0808000.
Total1 514:920$000.

Servio de Fa;enda

i commissario.
i fiel.
Diversos empregados

3 apontadores, ordenado 2:800$, gratificação f :401l$, 4:200S - f2:600$000;
2 porteiros a 2: 7608 - 5: 520SOOO ;
iO serventes a !:5608-- f5:600$000;
i bombeiro 2:1608000.
Total, 35:880$000.
Policia do Arsenal

iO guardas de policia, ordenado f:448S,
gratificação 721-S, 2: 1728 -21:7208000.
PARA' -

(2• CATEGORIA)

Inrpectoria
f inspector.
2 ajudantes.

Sec1•eta1'ia
f
i
i
i

secretario, vencimento 3:600$000;
official, vencimento, 3:0UOSOOO ;
amanuense, vencimento t :8008000 ;
continuo, vencimento i :200SOOO
Total, 9: 6008000.
Directorias

De Construcção Naval :
f director.
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i desenhista, ordenado e gratificação,
2:4008000 ;
1 amanuense, ordenado e gratificação,
:1.:8008000 ;
1 escrevente i :2008000 ;
Total, 5:4008000.

De Machinas e Electricidade:
i director;
i desenhista, ordenado
2:400$000;
:1. amanuense ot'dcnado
1:8008000;
i escrevente i: 200$000.
Total, 5: 400$000.

e gratificação,
c

gratificação,

llfestrança das officinas
i mestre geral, ordenado e gratificação,

3:6008000 ;

2 contra-mestres, ordenado c gratificação,
3:0008-- 6:000$000.
Total, 9:600$000.

Pessoal arti8tico (em 300 dias uteis)

Directorias:
De Construcção Naval :
3 operarias de :1.• classe, jornal 4$400,
gratificação 28200 ;
5 ditos de 2• classe, jornal a$7a4, gratificação 1S866 ;
:; ditos de a• classe, jornal 3SOG7, gl'atificação :l$5a3 ;
:lO ditos de 4• classe, jornal 2$400, gratificação, 1$200 ;
:lO ditos de 5• classe, jornal 1 87a4, gratificação 8866;
5 aprendizes de 1• classe, gratificação
18600 ;

5 ditos de 2• classe, gratifi~ação SSOO ;
5 serventes, gratificação 2;!1500.
Total, 40: f 90$000.
De Machiuas e Elect1·i<:idade :
5 operarias ela 1 :1. • classe, jornal 48400,
grat.ificação 2S·wo ;
5 ditos de 2• classe, jornal 38734, gratificação 18866 ;
5 ditos de a• classe, jornal aS067, gratificaçfw 18533 ;
:1.0 ditos de 4• classe, jornal 2$400, gratificação 18200 ;
1O ditos de 5• classe, jornal 18734, gratificação $866 ;
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5 aprendizes de f• classe, gratificação
fS600;
5 ditos de 2" classe, gratificação S800 ;
5 serven tes,gratificação 2S500 -45 :OOOSOOO.
Total, 85:340SOOO.

Serviço sanitario
;i cirurgião.

Patromoria
i patrão-mór.

Serviço marítimo
2 patrões, vencimento 240S- 5:760SOOO;
4 remadores, de i• classe, vencimento
90$ -

4:320SOOO ;

4 remadores de 2• classe, vencimento 80S 3:840SOOO;

4 ditos de 3a classe, vencimento 70S 3:360SOOO;
2 machinistas, 240$ - 5:7608000.
4 foguistas, f 50S - 7: 200$000.
Total, 30:240$000.

Diversos empregados
i apontador, ordenado e g r a ti fi cação
2:000$000;

f porteiro, gratificação 1:2008000;

i bombeiro, gratificação 8005000 ;
:1 escrevente, que serve junto ao mestregeral, 6005000.
Total, 4:600$000.

Policia do Arsenal
1

4 guardas, ordenado e g r a. t i fi c a ç li o
f :200$ -

4: 800SOOO.
Total geral, 154:980$000.
}JA1TO GROSSO

(2a CATEGORIA)

Inspectoria
f inspector.
2 ajudantes.

Secretaria
i
i
i
i

secretario, ~ra.tificaçll.o 3:600$000 ;
official, gratificação 3:000%!000 ;
aman uense, gratificação 1 :8008000 ;
continuo, gratificação 1:200$000.
Total, 9:600SOOO.
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·o aro
Direc torias
De Construcção Naval :
! director;
1 desenhista, ordenado c gt' a ti fi cação
2:4008000 ;
.
:1. amanuense, ordcnarlo e g r a t i fi c a ç ã o
1:8008000;
escrevente, 1:200$000.
Total. !i:4008000.
De Maehinas c Electdcidarle:
director •
i desenhista, ol'denado c g r a ti fi c açã o
2:4008000.
i amanuense, gratificação 1 :800$000 ;
i escrevente, 1:200$000.
Total, b:400SOOO.

:1.

l!Iestrança das of!i.cinas
me>tt•c geral, onlcnad() c gratificação
3:6008000;
2 contra-mest.!'es, ordenado c gratificar;ão
3:0008- 6:000$000.
To tal, !l : 600$000 .
:1.

Pessoal artistico (em .'100 dias uteis)

Directo!'ias :
De Construcção Naval:
3 opera rios de :1. a classe' jornal 4~400'
gratificaçfto 28200 ;
5 operarias de 2a classe, jornal 3$734, gratificação 18866 ;
5 operarias de 3a classe, jornal 3S067, gratificação 18533 ;
:1.0 operarias de 4" classe, jornal 28400, gl'a•
tificação :1.8200 ;
:1. O operarias de !)& classe, jornal 1 S73't, gratificação S866 ;
5 aprendizes de 1acJasse,gratificar<ão JS(i()O;
5 aprendizes da 2" dasse, gr·atifieasan SSOO;
5 sorventes, gratificação :?.S:;oo.
Total, 40: !tiO $000 •
De GMachinas c Elccl.l'iridadc
5 operariDs de ta classe, jomal 4S400,
gratificação 28200 ;
!) operarias de 2• classo, jorn~ l 3$73~, grati ficaçfLO f 8866 ;
5 opera rios de 3• classe, jorual 3$0G7,
gratificação i $533 ;
10 operarias de 4• classe, jorual 2$400,
:;ratificação 18200 ;
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10 oporarios de !i• classe, jornal f$734,
gratificação 8866 ;
!i aprendizes do P classe, gratificação
.
1$600 ;
ã aprendizes de 2' classe, gratificação
8800;
!i serventes, gratificação 28500.
Total, 45: 1!j08000.
Total, das dil'ectol'ias, S!i: 3408000.

Scrvi(:o sanitario

i pirurgião,
Patromm·ia

i patrão-mór.
Se1·viço marítimo
2 patrões, vencimento 2408-5:760$000;
4 remadores de ~a classe, vencimento 90S
- 4: 3208000 ;
4 remadores de 2" classe, vencimento 80S
- 3: 8408000 ;
4 remadores de 3" classe, vencimento 70$
- 3:360$000 ;
4 machinistas, vencimento 240$ - ••••.•
5:760$000;
4 foguistas, vencimento 1~íOS -7:200$000,,
Total, 30:2408000.

Diversos emp1·cgados

i
i
i
i

apontador, 2:0008000 ;
porteiro. 1 :200$000 ;
bombeiro, 800$000 ;
escrevente, que serve junto ao mestre
geral, 6008000.
Total, 4:6008000.
Policia do Arsenal

4 gu:mlas a 1 :2008 -

Total,

4:8008000;

15'~:980$000.

Diversas quotas

Pat·a attendcr ao pagamento dos opera·
rios pensionistas dos ex ti netos arsenaes
de Pernambuco c Bahia, 39:7368687.
Para pagamento das gratificações addicionaes a que teemdiretto os operarias
pelo tempo de servi~o, 56:928$000.
Total, 96:664$687.
Total do «Pessoal,, 2.459:384$687.

continua aqui->
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MATERIAL
AllSENAI, DO RIO DE JANEIRO

Impressões, publicaçõc~ c cncadnmações, 1:000$000.
Expediente, !>:000$000.
Asseio da easa c dcspezas miudas,
7008000.
Luz e ntensilios, 20:000)1;000.
Total, 26:700$000.
ATISENAES DO PARÁ E MATTO GROSSO

Impressões, publicações c cncarlemaçõcs, 900$000.
Expediente, 3:500$000.
Luz e utensilios, 10:000$000.
Total, i4:4008000.
Total do «1\latcl'ial,, ftt:1008000.
Total da verba .......•.••••....•

2.500:484SG87

f f. lnspcctoria de Portos o Costas. No «Ma-

terial "• diminuída de 7:~00S, ficando
as sub-consignações destinadas ao
expediente limitàdas ao seguinte: Rio
de Janoiro: Capitania, 1:000$; Delegacia de S. João da Barra, ~OOS;
Maranhão, Pará, Pernambuco e Bahia : para cada um, 1: OOOS; Rio
Grande do Sul: Capit.ania, f :0008;
Delegacia '·m Porto Alegr·e, 4008; Delegacia em Pelotas, 4008; Amazonas,
Espil'ito Santo, S. Paulo e Santa Catharina: para cada um, f :OOOS;
Piauhy e Ceará: para cada um 4008 ;
Rio Grande do Norte, Parahyba, Alagôas, Sergipe, Paraná o Matto Grosso:
para cada um, 300$000; diminuida
ainda de 30:000$, na consignação
" Para o soccorro naval do porto
do Rio de .Janeiro» (acquisição de
emhar<:açõos, sohresalentcs o concertos) ..................•.........
:f2. Depositos Navaes. No " Pessoal" (Rio
de .Janeiro), diminuída de 5:0008 na
consignação " Quota para as despezas
de despachos de mm·cadorias" qne se
destinam ao l\Iinisterio ; de 6:800$
pela suppressão rla consignação para
addidos no Estado do Pará; de 3:2008
pela ~uppressão de identica consigna<;ão no Estado de l\latto Grosso, e
no " l\latei·ial >> diminuída de 5008,
r<•digindo-se do seguinte modo a

402:3248000
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parte relativa ao Rio de Janeiro: Impressões e publicações no· Diario Otficial e Imprensa Nacional, 660$ ; expediente, 1: OOOS ; asseio da casa e
desgezas mindas, 530gooo..........

t3. Força naval. Augmentada de .••...••
233:080$336, substituindo-se a tabella
pela seguinte:

PESSOAL
CAPITAl. FEDERAL

Instrucçlio:
professor de gymnastica e de esgrima
de baioneta e espada, 6:0008000;
i professor de musica do Corpo de Marinheiros Nacionaes e Batalhão Naval,
6:000$000;
professor de toques de corneta e de tambor do Corpo de Marinheiros Nacionaes e Batalhão Naval, 3:0008000;
! instructor de infantaria do Corpo de Marinheiros Nacionaes, 3:6008000.
Total, i8:600$000.
Diversas guarnições:
70 cabos foguistas contractados, a i :560S
- :109: 2008000 ;
320 foguistas de 1• classe idem, a 1:4408 -·
460:800$000 ;
230 foguistas de 2• classe idem, a 1:200$ 276:0008000 ;
580 foguistas de 3a classe idem, a 960$ 356:800$000.
To ta I, 1 . 402: 8008000.
Taifa:
Cozinheiros de camara, da praça d'armas,
dos inferiores e das guarnições; despenseit·os da camara, da praça d'armas e dos inferiores ; criados da
camara, da praça d 'armas e dos
inferior·es (segundo a distribuição
que o Govemo far:'t deste serviço),
200:000$000.

20
tO
30
50

Pessoal extraor·dinario da Patromoria
do Rio de Janeiro:
machinistas a 21GS- 52:0008000·
patrões a 216$- 2ô:OOOSOOO;
.
foguistas a 150S - 45: 0008000 ;
remadores a 75S- 45:0005000.

• ............. .

.i!p.ptl

1.27:002$000
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Dique fluctuante :
9 machinistas a 216$- 22:4005000;
i5 foguistas a HiOS - 22:tiOOSOOO.
Total, 212:9008000

Diversos destinos :
Corpo da Praticas do Hio d:t Pl'atn, Baixo
Paraná c l'at·agnay :
i pt·atico-mór, 7:800$000 ;
2 praticas de ta classe a 6:600$-13:200$000;
4 praticos de 2• classn a ti:400$-21:600SOOO;
8 pt·aticos de 3' cla'sse a 4:200S-n:600$000;
8 praticantes a f :800$- 14:400!'1000;
i pratico da costa do Norte, 6:900$000;
Para attender ao serviço de praticagem,
5:0008000;

Para quatro telephonistas que servem de
telegraphistas, a 1:800$-7:200$000.
Total, 109:700$000.
Rellotcadores a serviço das capitanias :
3 patrões a 1 : 821j$ -· 5:4 75$000 ;
3 machinist.as a 2:6008- 7:800$000;
6 foguistas a 720$ - 4: 320$000 ;
10 marinheiros a 600S - 6 000$000;
3 cozinheiros a 480$ - 1 :·!40$000;
1 despenseiro, 7208000 ;
1 tcl'iado, '~208000.
Total, 26:175$000.
Diversas gratifirações :
Gratificação aos graduados das escolas
de grumetes e aprendizes marinheiros :
1 sargento ajudante da escola de grumetes, 120$000;
31 primeiros sargentos a 60S
1:860$000;
52 segundos sargrmtos a 39$942
2:02489~4;

100 !'auos a 18$- i :962$000.
Total, 5: %1i8984.

Pessoal dive1·so contl'actado :
Para attender :w pagamento do vencimentos dos professores esi.rangeir·os da.
Escola Naval de Guerra, medicas,
pharm:Lceuticos, ch·urgiões dentistas,
enfermeiros, fieis, machinistas cnntl'actados o para gratificação dos especialistas, fixados em 2:600S annuaes
os vencimentos do patrão c em igual
somma os do machinista da Capitania
do Porto da Parahyba, 94:000$000.
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MATERIAL
Impressões, publicações e encadernações, 6: 66u8000.
Expediente, 40:0008000.
Total, 46:660$000.
Totai da verba .••••••..•••..••••

2.H6:80fS989.

H:. Hospitaes. No "Pessoal,., diminuída de
7:320S pela suppressão da sub-consi-

gnac;ão destinada a fO remadores,
c no "Material » dimmuida de 400S
na sub-consignação "Laboratorio
Pbarmaccutico c Gabinete de Analyscs ,; de 3:000S na sub-consignação
destinada ao Pará e 2:000$ na de Matto-Grosso, e augmentada de 10:8008
para o Serviço Technico e Analytico
da Armada ..••.•.•....•.••••••••.•
!5. Superintendencia de Navegação. Dimt
nu ida de 329:3805, 'ubstituida a tabella pela seguinte :
Pessoal :
Repartição Central- Superintendencia:
i superintendente.
f assistente.
t ajudante de ordcus.
i commissario.
i fiel.
2 carpinteiros.
i continuo, 2:4008000 •
.i servente, 1:8008000.
2 praticas a 4:3208 - 8:6408000.
4 patrões a 4:3208- 17:2808000.
7 machinistas contractu.dos, a 4:3208
- 30:240$000.
10 foguistas contracl.ados, a 1:800$ -18:0008000.
8 marinheiros de 1" classe a f : 800S 14:400$000.
'
8 marinhe1ros de 2• classe a 1:4408 15:52080008 marinheiros de :J• elasso a 1:20089:6008000.
2 motoristas a 2:400$-4:800$000.
1 paioleiro, 1:800$000.
1 servente do paiol, 1:200$000.
Total, :125:680$000.

Directoria de Hydrographia :
1 director.
4 chefes de sec1;ão.
4 auxiliares.
i desenhista de t• classe, 4:800$000.

21;8:378$000
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i dosenhista. de 2a clas~c, 3:6008000.
:1 servente, t :800$000.
Total, !0:200$000.

Directoria. de Pharóes:
i director.
2 chefes de secção.
2 auxiliares.
i desenhista de 2a classe, 3: 600$000.
i servente, 1:8008000.
f operuio lampista, 3:600$000.
f caldoir-cii·o de cobm, 3:6008000.
4 mccanicos do phat·óes, 2~:ooosooo.
Total, 36:f>OOSOOO.
ia SECÇÃ0-1° GRUPO (EXTREMO NORTE)
ESTADO DO AMAZONAS

1'/wrol de Correntezn
f segundo pharoleiro, 3: OOOSOOO.
1 terceit·o pharoleiro, 2:~00$00 >.
Total, 5: ~008000.
ESTADO DO PARÁ

Pharol do Bailiq'(lc
f segundo pharoleiro, 3 : 000$000.
:l terceiro pharoleiro, 2: ~oosooo.

Total, 5: ~oosooo.
l 1 ha1·ol do lJfacapá

:1 segundo pharoleiro, 3: OOOSOOO.
:l terceiro pharoleiro, 2:400$000.

Total, 5:4008000.
Plut1'0l das Flechas
:l segundo pharoleiro, 3: OOOSOOO.
:1 terceiro pharolciro, 2:400$000.

Total, 5:400$000.
l'harol do Machadinha

! segundo pharoleiro, 3: 000$000.
1 terceiro pharoleiro, 2:400$000.
Total, 5:400$000.

Pharol do Simão Grande
i segundo pharoleiro, 3:000$000.
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1 terceit·o pharoleiro, 2:400$00~.
Total, !1:4008000.
Pharol de Caeté

1 segundo pharoleiro, 3:0008000.
1 terceiro pharolcit·o, 2:4008000.

Total, 5:4008000.
Barea··pharol de Bragança
f primoit·o pharoleiro, 3:7208000.
t segundo pharoleiro, 3:0008000.

2 tor·ceiros pharoleiros a 2:4008
4:800$000.
f mestl'e, 1 : 8008000.
3 marinheiros a 1:200$- 3:6008000.
3 marinheiros a 9608 - 2: 8808000.
4 madnheiros a 7208- 2:8808000.
Total, 22:680$000.

Pharol das Salinas
f primeiro pharoleiro, 3:720$000.
f segundo pharoleiro, 3:0008000.
f lerceiro pharoleiro, 2:400$000.
Total, 9:120$000.

Pharol de Soure
f segundo pharoleiro. 3:0008000:
i terceiro pharoleiro; 2: 400$000.
Total, 5:400$000.

Pharol de Joannes
i segundo pharoleiro, 3:0008000.
terceiro phamleiro, 2:400$000.
Total, 5:400$000.

1

Pharol de Collares
t segundo pharoleiro, 3:000$000.
f terceiro pharoleiro, 2:4008000.

Total, 5: 400$000.
Pharol de Gurupy
f primeiro pharoleiro, 3: 7208000.
t segundo pharolciro, 3:0008000.
t terceiro pharoleiro, 2:400$000.

Total, 9: f20SOOO.
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Pha1·ol do Chapéo Virado

f segundo pharoleiro, 3:000$000.
f terceiro pha!'Olciro, 2:400$000.
Total, 5:400$000.
Plzarol da 1'utuoca

:1 segundo pharoleiro, 3:000$000.
:1 terceiro pharoleiro, 2: 400$UOO.
Total, 5:400$000.
Pluti'Ol da Cotijuba

1 2° pharoloil·o, 3:0008000.
1 3° pharoloiro, 2:400$000.
Total, !1:400$000.
l'harol do Arrozal
:l 2° pharolciro, 3:000$000.

·1 3° ph:uoleh·o, 2:400$000.
Total, 5:400$000.
Pharol do Capim

1 2° pharoleiro, 3:000$000.
1 3° pharoleiro, 2:400$000.
Total, 5:4008000.
Pharol do 111anrlihy
:l 2° phat•oleiro, 3: 0008000.

1 3° pharoleiro, 2:400$000.
Total, 5:400$000.
Pharol do BuiussiÍ

1 2° pharoleiro, 3:0008000.
1 :~o pharoleiro, 2:4005000.
Total, 5:·í00$000.
l'lwt·ol do Camelciio

1 ::l" phat•olciro, 3:000$000.
1 3° pharolciro, 2:4008000.

Total, 5:4008000.
Boias de luz e balizamento do Rio Para

1 3° pharuleiro, 2:400$000.
ESTADO DO MAJ\ANHÃO

l'harol de S. Jot'ío

1 :lo pharoleiro, 3:720$000.
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:l 2° pharoleiro, 3:0008000.
:l 3° pharolciro, 2: 400$0UO.
Total, \1: 1~08000.

Pharol ele Itacolomy
:l :1° pharolcieo, 3:7208000.
:l 2° pharoleiro, 3: OOOSOOO.
2 3os phat·oleiros, a 2:'k00í.! -4:800$000:
Total, 11; !):208000.

l'harol de Sant' .1l111m

1 :lo pharoleiro, 3:7205000.
i 2° phat·oieil'o, :1: OOOSOOO.
2 aos pharoleir:~-; a 2:iOOS --- 1::800$:JOG.
Total, 11: 5'20SOOO.
l'harol de .11icantara
1 2° pharolciro, :~: 0005000.
1 ;{o phar·olci!"o, :.!:400;5000.

Total, 1i: 400SOOO.
Nwrot de S. Marcos

2° pharoleiea, :1 :O•JOSOOO.
2 3os pharoleiros a 2:400S Total, 7:soosooo.

4:800$000.

Pharol da Ban·a
:l 2° pharo!eit·o, 3:0003000.
I 3" pharoloico, 2:400$000.
Total, li: MJ0$000.
l'harol de TJarreirinluls
:l :lo pharol<Jiro, a: 7208000.
:l 2° pharoleiro. 3:00050000
1 :lo pltar<-kiro, 2:-í00$000.
Total, \l: 1'Wi)OOO
o

Baias de

lu~,

poste:; c bnlízamentos

:'" pharoldro, :.! : -í008000o
lSl'.\IJI) llU

P!wrol

,z,~

I'IAUHY

I 'cdrrt de Sal

1 2° phan·h·iro, 3: ooosono.
:l :l" phat•,,!dro, 2:·1008000.

Total, ti:400SOOO o
Poder Legislativo- 1916 -- Vol. I.
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Postes c balizamentos
i a• pharolciro) 2:4008000.
ESTADO DO CEARA'

l'harol de Itapagé
f 2• pharoleiro, a:000$000.
1 a• pharoleiro, 2:4008000.
Total, :; :4008000.

l'harol de Camocim
i 2• pharoleiro, a: 0008000.
1 3° pharoleir<', 2:4008000.
Total, ti: 400$000.

l'harol de lllucttripc
f 2° pharoleit·o, 3: OOOSO 00.
1 a• pharo!eii'O, 2:4005000.
Total, ti: 400$000.

Plwrot de Aracaty
1 2• pharoleiro, 3:000$000.
1 3° pharoleiro, 2:4008000.
Total, ti:400SOOO.

Botas de luz e balizamentos
1 3° pharoleiro, 2:400$000.

1a SECÇAO - 2• GRUPO (NORTE)
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Pl!m·ol de Jlfoswrli
i 2° pharoleiro, 3: 0008000.
1 a• pharoleiro, 2:400$000.
Total, 5:400$000.
l'ftarol da Ponta do Mel
i :1. 0 phar·oleiro, 3:7208000.
i 2• pharoleiro, 3: 0001!000.
f a• pharoleiro, 2: 400~000.

Total, 0::1.208000.
Pharol de Macáo
:1.
:1.

2• pharoleiro, a:0008000.
a• pharoleiro, 2:400$000.
Total, 5:4001)000.

I'o pcl

ACTOS DO PODER LEGISI..ATIVO
Ouro

Pharol de Olhos d'Agua

i 2° pharoleiro, ;{: 0008000.
2 308 pharoleiros, a ~:400$- 4:800$000.
Total, 7:800$000.
l'hat·ol do Cabo de S. Roque
:l 2• pharoleiro, 3:000$000.
1 3° pharoleiro, 2:400)3000.
Total, 5:'1008000.

Pharol dos Reis Magos
1 2° pharolciro, 3:(1008000.
1 3° phamleit·o, 2:·í00$000.
Total, 5:4008000.

l'ostes, baias de lu; e balizamento
:l 3" phamleiro, ·3: 400$000.
ESTADO DA PATIAHYBA

l'harol da Pedra Sccca
:l 2" pharoleiro, 3:000$000.
2 3°' pharolciros, a 2: t11JOS - /1: 800$000.
Total, 7: ~onsooo.

Baias de lu:; e bali:;amento
i 3" pharoleiro, 2:400$000.
ESTADO DE PERNAMBUCO

Phm·ol de llumrl!ldo de Noronha
1
1
i
i
3

1• pha!'Oleiro, 3:720$000.
2• pharoleiro, 3 : 0008000.
3• pharoleiro, 2:±008000.
patrão, 6708000.
remador($ a 6008 -·· 2:400$000,
Tot!il, 12:2408000.

1'1w1·ol de Goyana
i i 0 pharolciro, 3:7208000.
f 2• pharoleil'o, 3:0008000.

1 3• pharoleiro,

~:400$000.

Total, 9: 1~osooo.
Pharol de Olinda
1 2• pharoleiro, 3:0001,1000.
i 3° pharoleiro' 2: 4001,1000.
Total, 5:4008000.

continua aqui->
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Ouro

Pharol do Picão
i i• pharoleiro, :1:720$000.
i 2• pharoleiro, 3:0008000.
i 3" pharoleiro, 2:.\,00SUOO.

Total, !l:120SOOO.
PluH·ol de Santo Agostinho

i 1• pharoleiro, 3 · 720SOOO.
1. 2° pharoleit·o. 3 :OOOSOOil.
2 3 • pharoloir·os, a ~: -íODS -- 4: ~•.oosooo.

Tot;tl, 11: ~i20SOOO.
I'lw1·ol ele 1amandrtré
1 1• pharoleiro. 3:7:!0$000.
1 2• pharolcil'O, 3:000$000.
1 3" pharolcll'o, 2:400$000.

Total, !l:120SOOÓ.
Poste, baias de lu;; e

bali~amcnto

i 3° pharoleiro, 2:400SOOO.
ESTADO DE ALAGoAS

Pha1·ol de Macciô
1 i" pharoleiro, 3:7208000.
1 2" pharolCJro, 3: OOOSOO.
i 3• pharoioiro, 2:400~000.
Total, !l:120SOOO.

Baias e balizamento
:1. 3°

pharolciro, 2:400$000.

2• SE .ÇIO -

3" GRUPO (SUL)

E~TADO

DE SP:HGIPE

P!wrol de S. Francisco do Norte
1 2• pharolciro, 3:000$000.
1 3° pharolciro, 2:400$000.
rota!, ti: 400$000.

Phrt1"úl de

.li"llCitj!Í

1 F pharoleiru, 3: í;)OSOOO.
1. 2• pharolciro, 3: 000~000.
1 :l" phaml01ro, 2: <1 no~:ooo.
Total, ():eOiiOOO.

1 'hw·ol do 11 ia /leal
:1.

2"

pltaro,ciro,

:Looosooo.

1 3" phat·oleiro, 2 :400;)000.
ToLa!, ti :400$000.

P~pel

Ouro
ESTADO DA BAHIA

Pharol de Gm·cia d'1\vila

i 2° pharoleit·o, 3:000$000.
1 a• phamleiro, 2:400$000.
Total, 5. 4008000.
Phm·ol de Itamoabo
f 2" pharolcil'O, 3:000$000.
f 3° pharoleiro, 2:400$000.
Total, 5: 400$000.
Pharol da ilha do Frade
i 2• pharoleim, a:0008000.
f 3• phat·olcit·o, 2:400$000.
Total, 5: 400$000.
Pharol de Itapoãn
f f" pharolciro, 3:720SOOO.
:1 2• pharoldt·o, 3:0008000.
f 3° pharoleiro, 2: 400SOOO.
Total, 9: f 208000.

Pharol de S. Jl[arcello
1 2• pharol· iro, 3:000$000.
1 3" pilar. leiro, 2:4008000.
Total, 5: 100$000.
Pharol de Santa Alm·ia
i 2• pha.rolciro, 3:000SOOO.
:1 a• pharulciro, 2:4008000.
Total, 5: ·íOOSOOO.

Pharol de Srmtn Antonio da Bm·ra
f 1• pharoleiro, 3:720$000.
1 2• pharoleiro, 3:000$000.
2 :l"' pharoleil·os a~ :ltOO$- 4:800$000
Total, 11: !i20$000.

Plwrol do !:forro lle S. Paulo
pharoldr·o, 3:720$000.
1 2" pharolcirt>, :l: 0001)000.
~~ 3"" pharoleir·os, a 2:400$- 4:8008000,
Total, 11: !i20!\000.
f 1o

J>haro! rle Bclmontc

i 1• pharoleiro, 3: 720SOOO.
f 2• pharoleiro, 3:000$000.
1 3" ptlaroleiro, 2:4008000.
Total, 9:120$000.

Papel
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Ouro

Phm·ol de Porto Segnro
f 2• pharoleiro, 3:0008000.
i 3" pharoleiro, 2:4008000.
Total, 5:400$000.

Phm·ol dos Aúrolhos
i f • pharoleit·o, 3:720$000.
1 2• pharoloh·o, 3:000$000.
2 3"' phat·oleiros, a 2:-}00S - 4:800$000.
f patr:J.o, 720$000.
4 rem;ulorcs a 6008 ·- 2: lt00$000.
Total, H:Gi0$000.

Postes,

I10ÍttS

de lnz e úali:ameuto

f 2• pharoleiro, 3:0008000.
1 3• pharoloiro, 2:400$000.
Tot;J 1, !i: 4003000.
F.STADO DO ESPIRITO SANTO

Pharol de S. 1llatheus
f 2• pharoloiro, 3:0008000.
f 3" pharoleit·o, 2 :400SOOO.
Total, !i: 400$000.

l'harol do llio Doce
1 f • pharoleiro, 3:7208000.
i 2• pharoleit·o, :1:0008000.
1 3" pha!'Oloit·o, 2:400$000.
Total, \J: 120$000.

Plwrol de Santa T.-uzif!

t 2• pharoloii'O, :! :000$000.
1 :l" pharoleim, 2: '~oosooo"
Total, 5:100$000.
Phai'Ol da Escalvarlrt

f 2° pharoleil'o, :l:OOOSOOO.
2 3•• pharnleiros a 2:400$ Total, 7:800$000.

'~:

SOOSOOO.

P!tm·ol da Ilha do Prancez
f 2" pharoleir·o, 3 :OOOSOOO.
t :l" pharoloiro, 2:400$000.

Total, 5:400$000.

:ACTOS DO PODER LBGISLATIVO
Ouro
ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Pharol ll~ S. João da Barra
i 2• pharolciro, 3:0008000.
1 3" pharoleiro, 2:4008000.
Total, 5:400$000.
Pharol de S. Thomé
i i• pharoleiro, 3:7205000.
i 2• pharoleiro, a:ooosooo.
2 3°" pharoleiros, 2:400~- 4:8005000.
Total, H: 520$000.

Pharol de Sant' Annn
i 2" pharoleiro, 3: 000$000.
i 3° pharoleiro, 2:4008000.
i pat1·ão, 7208000.

4 remadores a 6008 - 2:400$000.
Total, 8: 5208000.
Pharol da Laginha
i 3• pharoleiro, 2:400$000.
2 remadores a 6008 - i : 2008000.
Total, 3:6008000.

Pharol de Ponta Negra
i 2• pharoleiro, a:0008000.
1 a• pharoleiro, 2:4005000.
Total, 5:400$000.

Pha1·ol de Cabo Frio
f i • pharoleit'o, 3:7208000.
i 2" pharoleiro, a:OOOSOOO.
2 aos pharoleiros a 2:iOOS- 4:800$000.
i patrão, 7208000.
4 remadores a 6008 - 2:4005000.
Total, H:M0$000.

Pharol de Guaratiba
i 2• pharoleiro, 3:0005000.
i a• pbaroleiro, 2:4008000.
2 remadores a 6008 - :! :200$000.

Total, 6:6008000.
Pharol de Castelhanos
i i• pharoleiro, 3:7208000.
1 :.!" pharnleiro, 3:0008000.

Pape'!
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Oura

t 3" pharo\ciro, 2: 400SOOO.
i encarregado do transporte do supprimento e da CO!lservacão da estrada,
~

5405000.
:1.

conservador

da

linha

telcphonica,

1:800$000.
Total, 10:740!000.

Boia.ç rl!?

lH.~

e balisanwn!o do Ilio de
.Janeiro

i i o ph:-.rolciro, 3 : i20$000.
i 2° phat•oleiro, 3:000$000.
:l 3• pharoleiro, 2:400$000.
Total, 9:1205000.

!'os te, boias de lu:; e balisamento da
llha l.l?·ancle
1• pharokii·o, 3: i20SOOO.

2a SECÇ,\ O -

lt 0

GllllPO --

(EXTIU\~10 SUL

ESTADO DE S. PAULO

l'hrrrol da l'onltl do 11oi
:l • pharolei!'O, 3: 720SOOO.
2• pharolcim, :l :000$000.
2 3"" pha1·olciro;:; a 2: 400~ - 4: SOüSOOO.
t patrã.o, 620SOOO.
4 remadores a 600$ ·- ~: 4-00$000.
Total, H:640$000.
:1.
:1.

Pharol drt .11odla
:1. t• pharoleh·o, 3:720$000.
:l 2• pharoidro, 3:000$000.
:1. 3• pharo1eiro, 2:400$000.
:l patrão, 720$000.
4 remadores a 600$ - 2; to0$000.

Total,

12:21~0$000.

i 2• pharoleiro, 3:720$0011.
2 3°' pharolr·iros a 2:'~00$ --· '•:800SI'00.
1 palrào, 720$000.
'• I'mwtdores a 6005 --- '~: r, 00$000.
Total, 11 : 640~000.

1'/wrol do Bom Ail1·iqo
i 2• pharoleiro, 3: 000$000.
1 3° pllaro!eiro, 2:400$000.
1 patr'ãl.•, 720~000.

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
· Ow:o

4 remadores a 600S -

2: 400~000.

Total, S:ti:!.0$000.

Poste, baias dr lu:: c bnlisamento
:1 2° pharoleit·o, 3: OOOSOOO.
f 3° pharoleiro, 2: 400SO()O.
Total, ti: 400$000.
ESTADO DO 1\\ll,I.N,\.

d<l Fortr1le~a

Phrtrol

:1 2• pharoleiro, 3: OOOSOOO.
·1 3° pharoleü·o, 2:400SOOO.

Total,

r; :r~oosooo.

Pharo~

das Conchas

:1 :l 0 pharoleil'O, 3:7208000.
:l 2° pharoleiro, :1: OOOSOOO.
:l :1o pharold!'t·, 2 :4ü0SUOO.
2 remadores a 600S -- :1::!.00~000.
Total, 10:3205000.

Postes, boi as

dr~

lu::: e balis1:mento

:1 2° pharoleiro, 3:0008000.
1 3" pharolciro, 2: 40n<:noo.

Total, !i: ).00~000.
ESTADO DE SANTA CATIIARINA

Pharol do Swnirlourn
:l 2• pharoleit·o, 3: OOOSOOO.
:1 3° pharoleiro, 2:Wú~OOO.
Total, ti:tí·OOSOOO.

:l 2• pha1·olciro, ~:0008000.
2 :1"' phai'Okiro.·; a 2:W:n; --:1. pati'flo, 72•JSOOO.

t~:rl005000.

4 t'<!madorcs a fiOOS · ·· 2: .wosoon.
Total, 10: !l~OSilno.
J' fll!i'O/ r/ I' J_r •li' i! S

:l 2" pharoleiro, 3:0008000.
:1 3° pharoleiro, 2:1tOO$fluO.
:1 patrão, 720$000.
4 remadores a 600S --- 2:400$000.
Tota:, 8:5205000.
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Phrtrol da Ilhrt Raza

1" pharoleiro, 3:720$000.
1 2" pharoleiro, 3:0008000.
2 3"' pharoleiros a 2:\00$ -- 4:S005000.
1 servente, 600$000.
Total, 12:120$000.
Phm·ol de Itajahy

1 2• pharoleiro, 3:000~000.
1 3" pharolciro, 2:4005000.

Total,

~i:400SOOO.

Plurrol do Arvoredo

f 1• phat·oleiro, 3:720$000.
i 2" pharoleiro, 3:000$000.
2 3"" pharoleiros a 2: ft·OOS - 1·: ROO~flOO.
1 patriio, 720$000.
·'~- rnmadore~ a 600$ --· 2: 4008000.
Tola!, 1 >:ô-\.0$000.
Pha;·ol de :1.nhnlolllirim

1 2° pharoleiro, 3:0008000.
1 3" pharofeiro, 2:4005000.
Total, 5:'•00$000.
l'ha1'ol dos JYaufmuado.•

1 1• pharoleiro, 3:720$000.
1 2• pharoleiro, 3:0008000.
1 :l" phat·oleit·o, 2:400$000.
Tofal, !!:120$000.
Pharol de Santrt Mart!ta G1·ande

1 1" pharolciro, a:720SOOO.
1 2" pharolci!'O, 3 :OOOStJOO.
2 :!''" pharolciros a 2: Í·'JO:I
To ta 1, H : 5208000.

Postes,

l>oirts

,fi'

lu~

r•

·Í·: R00$(100.

f>,l[ü,t.mellfo

1 2• phat•nlciro, ::J:000$000.
1 :J• pha!'olcit·o, 2: ~00$000.
Tot:ll, :; : !tOO~Onn.
FSTAPO

!)()

RIO GllANllE 00 SUT.

1'/ut.lnl dl' '/'nl'l't'.~

1

1• phat't>leit·o, 3: nosooo.
~·· ph:rrolcir·o, 3: OOOSOOO.
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Ouro

f 3° pharoleiro, 2:400~000.

Total, 9: f 20$000.
Pha1'ol de Cidreira
i 2• pharoleiro,

2

aos

a: OOOSOOO.

pharoleiros a 2:1.008- 4:800SOOO.
Total, 7:8008000.
Pharol de Jtapoan

f. 2° pharoleiro,

a: ooosooo.

1 3" pharoleiro, 2:400$000.

Total, 5:400SOOO.
l'harol de Cin'istoniio l'er·eiJ·a

t 2° pharoleil'o, 3:000$000.
ao pharoleiro, 2:400$000.
Total, ti : 400$000 .

1

J>harol de llfostm·das

1 1• pharoleiro, a: 720$000.
1 2" pharoleiro, 3:000$000.
1 3° phaeolcil'o, 2:ltOO~OOO.
Total, o: t:~osooo.
Pha1'ol de Cap(io dn 1lflli'Cil

t 2" pharoleiro, 3:000$000.
1 3° pharolf'il'o, 2: 400SOOO.
Total, 5:400$000.
Pharo! rle Bojnr1i
1 2° pharoleiro, 3:000$000.
1 :l• pharoleir·o, 2:4008000.
Total, 5:400$000.

Phnrol do Estreito
1 2• phar·oldro, :J:ooosooo.
2 3•• pharoleiros a. 2:\·00S - !t:800SOOO.
Total, 7:ROOSOOO.
P lu rrol dn narcn

1 1" pharoleil'o, 3:7208000.
f 2• phar·oloi ,.o, :l: 000~000.
2 :1 08 pha!'olei!'OS, a :l: ·Í·OO$ Total 11: 520SOOO.

·~: 80•18001).

Papel

Ouro

J'hnrol dn. Pnnln Alea1·c
1 2° pharoleiro, 3:00il$000.

1 :l0 pharolriro, 2: ftüfi:_woo.
Tntal, :; : .\OO);ooo.

i'lu1.roí de Crtritão
1 2" phal'olt:iro . :l:OOI'~OOO,
~~ :l"" ph :•rolei t'OS a. ~~ ;.1 00~ ,,..,t;1!, 7: rwosooo.

'< · Rtl0$000.

Plwrol dn .-1!imrdilo
f 1° pharolciro, 3:7205000.
i 2• pharolciro, 3:ouosooo.
2 3"' pharolcit·os a 2: 4oog --Tot:1.l. 11: 5::wsonn.

2:Rousooo.

l'íurrol do Clnr!J

1 2' pharnlciro, :::ooo;)ooo.
2 3" phal'oldros a 2.>!00:) -·-· í-:800%000.
Tot;d, 7:ROOSOOll.

i 2° pharolciro, :1: OOOSOtlO.

1

:J·• pharnlciro, 2: 4.-oo;;nno.
To1 ai, !i JOO~OOO.

1 maehini<>tJ. contl'actarln, I: \1805000.
f fognisla irkm, ií!~O;)Iê:!''.
Tot ai. :>.:820$000.

J\fATEHL\ T.

Expe·licnto, 2:000SOoo.
lmpt•r•,·s(k_,,, Jllllllir·a.r-<·,,,,, r•.
r;iíes,

A~~gf~io

!.iOO~lOOO.
da t·a~a

r>nr:a.Jf'J'Il;t-

n dt•::p<•:,.:a-::

Jnin,la~;,

1: 000$1Ji)(l.

Total. :J: !iOOSOOO.
Par:1. c11,.;l.do rln~ pita r.'>'"',

lJoias illuiui:,ativa-.;

P

pharillnlns,

!:ntbat'(';.t':.:ües,

ti I: ~;OO~iüOil.

Ct>nsl.r•tcl;fw, !'P!1lnr;ão, reparos o tt•ansforma<.:ão rl.l pharr'ot~~ e h o i as,
30 000$000.
De~nnvolvimento do scniço de pharón,;

Papel

Ouro

Papel

o em geral da illuminaçã.o d<:~. costa,
po1·to,:, etc , 20:000$000.
Mont<Jgem dos plw.1·úes já adqniridus,
1:i:000$000.
Acquisi<,flO de animacs de transporto
do abasteei:nento de alguns pluróes,
forragens d o -; mesmos auimacs
3:000$000.
Acquisição o reparo• das embarcações
do s<~rvi,:o externo dos pharúes,
:L000$000
Aequisição dr oleos, carbureto Jc c::>.l-

<.:io, méehas, chaminés, sobrcsalent,~s,

comhH:;tiYd e ontros artigc•s,
:!O:OOOSOOU.
!'ara acquisiç:\n de instrumentos hydrogi'il phico''• c'mcei·to dos mesmos,
para na vi os n r\.' partições, 5:0005000.
l';:ra c••mpra clcl cat't3.s, plantao; de porto~,, cartas ,. roteiros pa1·a oR navios
da Armada, :.!:0005000.
Conservaçiíu o m"lhorament.o do halisameut•J da.~ costas, 18 OOOSOOú.
Dnspezas miudas das c~taçõe~ mctcorologicas, 3:0008000.
Custeio da offiriu;t da Hllêl Fiscal,
2:0008000.
Total d•> ,, \ID.b:ri;Jl», 11G:300SOOO.
ToLd da vcrha ..•....•...•..••.•
16. Ensino Naval. Diminuída de 255:474$400,
substitui da a tabella pllla seguinte:

PESSOAL
ESCOL,\ NAVAl. DE GUEimA

i dii·ectol' (oflkial goucral).
i vic.e-d,rcetol' (o!licia.l ,upJrior·).
1 ajudante de ordem do director ( capltão·t<·neute ou de corvo!<:~.).
1 secrctilrio (ollicral do Corpo da ,\rmada
da aeLira on r·r·funnado).
pl'inwil'n ollicial (ollici:d du Corpo d:t
,\ rmada rof'orm:J.du).
1 segundo olfidal (i J.Jm idem).
1 po!'t.eiro, VüiH'Íni.~nto :1: GOOSOOO.
l <:nutinuo, VI'IH:imPIJto 2:4.00SJlll'.
2 s<:l'\'clltes a 1 :ilOO:) ··- :l:G00$000.
~I

,H; ISIEU!f)

7 J'l'ulessoiL:~ a n:fiOOS · - G7:200$Il00.
:1 pl'ufessor estrangeiro (c•mt ractadu).
1 insti·uet'w idem idem.

continua aqui->
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Ouro

8 officiaes

c o n f ar entes

a 3:2008

25:6008000.

! auxiliar de ensino, 2: 400SOOO.
Total, :104:800$000.
ESCOLA NAVAL

Direcção c magisterio :
f director (official general).
f vice-director (capitão de mar e gueera ou

de fragata).
i official supcrioe (immcdiato ao vice-dire-

ctor). ·
assistcule (olllcial supcl"ioe).
ajudante de ordens.
lentes cathcdraticos a 9:600$-86:400$000.
lente substituto, 6:000SOOtl.
instruc~ores a 2:000$ - 32:0008000.
professores a 6:000$- 12:0008000.
adjuntos a 6:0008 - 12:000SOOO.
3 preparadores.
2 mestres a 3:6008- 7:2008000.
:1 secretario (official reformado do Corpo
da Armada) .
:1 sub-secretario, !1:000$000.
:1 primeiro official, 6:000$000.
2 segundos officia.es a 1:200$ - 8:400$000.
i porteiro, 3.600$000
:1 ajudante de porteiro, 3:0008000.
4. conservadores a 2:4008 - 9:600$000.
5 contínuos a 2:400$ - :12:0008000.
hcrveutes a 1:4408- 5:7608000.
Gratificações addicionaes ao secretario,
lentes cathedraticos, lentes substitutos, adjuntos preparadores c mestres, 60:400$000.

i
:1
9
:1
:16
2
2

CORPO DE ASPIRANTES

:1 immediato (official supel'ior).
6 officiaes de serviço (capitfLes-tenentes).
i ajudante do corpo (olficial subaltarno).
SERVIÇO SANITARIO

3 medicos.
SERVIÇO DE FAZENDA

i commissario.
1 sub-commissario.
OUTROS SERVIÇOS

:1 engenheiro machinista, encarregado

Papel
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da officina de
belecimento.

machinas do esta-

DIVERSOS EMPREGADOS

i
:l
i
i
:l
i
2
:I

2
2
:I

43
:l
1
:l
:lO
i2
:!

2

mestre.
contra-mestre.
fiel.
escrevente.
armeiro.
fiel de torpedos, 368000.
fieis de artilharia a 36$ - 72$000.
serralheiro.
carpinteiros.
enfermeiros.
servente enfermeiro, i: 000$000.
machinistas extranumerarios.
patrões, 10:980$000.
roupeiro, 1 :2008000.
ajudante do roupeiro, i :000$000.
despenseiro, :L :200$000.
serventes de copa a 6301.1-6:300$000.
copeiros a 8fOS- 9:720$000.
cozinheiro, :l : 800$000.
ajudantes de cozinheiro a 9001.1 -

!:800$000.
2 corneteiros.
iO marinheiros coutractados a 9601.1 38:400$000.
4 serventes para os gabinetes elaboratorios a 1:4401.1-5:760$000.
8 foguistas contractados a 1 :080$ 8:640$000.
Total, 358:268$000.
ESCOL! DE MARINHA MERC,\NTE DO ESTADO
DO PARÁ

4 professores a 3:0008 - :1.2:000$000.
:1 professor de desenho, 2:4008000.
6 instructores. :l '2: 4608000.
:I secretario, 2:000$000.
f porteiro, f : 0001.1000.
1 servente, 720$000.
Total, 30: 5801.1000.
ESCOLA DE

:l
i

5
:l
t

2
i

GRUliETE~

director.
vice-director.
officiae.s.
medico.
machinista instructor.
commissarios.
operaria de i • classe da officina de
machinas.·

"Papel
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eset·evente de 1a classe.
2 enfermeiros.
1 fiel.
:l armeiro.
1 5crralheiro.
:l carpinteiro.
2 mecanicos.
4 sargentos, sendo dons in:;tructore5.
:l mestre ou contra-mestre instructrw.
6 prof,•ssores normalistas a 4:800S-

:1.

28:800$000.
1 mestre dn gymnastic:~ c nal.a<;üo,
3:600$000.
1 mestrn de m usica, 3: G00$000.
2 cozinheiro~ a 70$ mcns.c'l.es-1 :6:'\0$000.
4 ajudante~. de cozinha a GOS mensacs
- 2: !100$000.
2 despenseiros a GOS m e n s a c s :l :·i 40$000.
2 servnntes de enfermaria, a 2$, em
;{1)(1 dias, 1 :4Gi$000.
2 ,:ervcntes das aula~, <t 2S, em 3GG
di~s. 1 :461-SOOO.
:1 criGdoo, um a Mi$ P dnus a 35S, em
36G dias - 1:3805000.
1!'i0 grmnetes a 15$ mcnsaes, scmlo 3S
de soldo- 27:000$000.
Tot:tl, 72:828$000.
ESGOL:IS DE M•!tENIHZES MAIUNillll!\OS

H>
15
45
15
15
15
15
15

commandantes.
immediatos.
officiaes.
medicos.
commissarios.
escreventes.
enfermeiros.
fieis.
30 p1·ofcssorcs normali~tas a 1:800$ -1M:OOOSOOO.
12 profnssores auxiliares a 3: 600f, ---~:l: 200$000.
J (i mcstJ'Cs de g-ynmastica c uatação a
:~:üoos

--

Hi mestres

:,;~:

ooo8ooo.

do musica a 3: nOOS -

54:000$000.
Hi cozinheiros a '70$ llli"m,aes, RiOS -

l:!:G00$000.
2:{ ajurhutcs de coziuha a

:;o;;

idem,

GOOS- 13:800$000.
20 de-;punscit·os, a üO;) idem, 'i'20S 14:4008000.
30 criados, 10 a 4!)S c 20 a 35$ idem
1 ;{ : 800$000.
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20 serventes da enfermaria, a i2S,
em 366 dias, 732$- U:6t.0$000.
750 aprendizes, a 3$ mensaes, 368 27:000$000.
Total, 391: H,osooo.

Diversas quotas :

Para o pessoal do córto e confecção do
fardamento, 25:0008000.
Para a conducção de menores inscriptos
o sorteados, ü: 000$000.
Total, :{O: 000$000.
Total do" Pessoal "• 998:167$000.
MATERIAL
Para a Escola Naval de Guen·a :
Objecto~

de expedier1te, impressões, encadernações e annuncios, f: 500$000.
Asseio da casa e despezas miudas,
600$000.

Total,

~:100$000.

Para a Escola 1'\avrtl :

Acquisião de liros pat·a a iJibliutheca
da Escola, iustrurnento;-;, concertos
etc., 5: 000$000.
Utensilios para as aulas, e concertos ;
carvão ve1~etal, acidos e diversos
utensilios para s gabinetes, etc.,
4:000$000.

Objectos rle expediente para a secretaria e aulas. objectos de desenho,
divel'sas impres>ões, cucadernações e
anntlllCios, 2:000$000.
Viagens dos aspirantes, j :000$000.
Luzes, 3:000$000.
Trens dH me~a c uc cozinha c lavagem
de toalhas, 4:000$000.
Utensilios diversos para a officiua de
machiuas, 3:0008000.
Tot<tl, 22:000$000.
Expediente c outros artigos nccessarios
ás aulas :
Para a Escola dü !\la t·inha 1\lercante do
Esta Jo do l'aril., :! :000$000.
Para. ;t Esr:ola do f.rnmetes, 3:60G$000.
Para as escolas de aprendizes marinheiros, :l5: 0008000.
Total, 20:600$000.
Poder Legislativo- 1916- Vo!. I.

Papel

ACtOS 00 PODl<m LEGISLATIVO
Ouro

l:'ape!

Instrumentos de musiea e ennccrtos dos
mesmos:
Para a Escola de Gnnnetes, 2:400$000.
Para as escolas de aprendizes mari11 heiros, 7: OOOSOOO.
Total, 9:4008000.
Impressões, publicações c cncaderlla•;ões :
Para a Escola de Gr·umetes, 2008000.
Para as escolas de aprendizes marinheiros, 1:9805000.
Total, 2:1808000.
Fardamento ( ma teria prima ) , ..•.••
1f) O: ooosooo.
Lavagem de roupa da enfermaria da
Escola de Gr·urnetes, 1 :000$000.
Total do "Material "• ......... .
20 7:280$000.

Total da verba ....•.............•.•.

i.:l!J5:f96$000

f 7. Directoria da Bibliotheca. 1\lnseu e Archivo. No «lllaterial,, diminuiria de
20 :OOUS pela suppressao da sub-consignaçfLo «Para a Liga 1\laritima Brazi-

leira" ; augmentada de 10:1 OOS para a
ltcvista Maritima . .....•...•.•....•..
18. Classes iuactivas. Dimiuuida no total
da verba de 298:000$000 ...•..•.•••••
19. Armamento e equipamento. Dimiuuida.
de 100:000SOOO .................... .
20, Munições de hocca. Angmcutada de
555:0495400, ~ubstituid;~. a tauella peht
seguinte :
Rações para os officiacs da Armada e
classes annexa~. de accôrdo com as
lotações das unidades uavaes, a 1$1,00,
em 366 dias, 40\J: 92•!$000 ;
R;u~ües para os suh-o!Jlciacs e meeanic 1s
nav;ws, idem idem, 2!iG::WOSOOll ;
llacões paea os ,aspirantt s, idem idern,
38: !l42S400 ;
Ha•;ões para as praças elo Corpo de Marinheiros Naeiouaes, 2.152: 11801)000 ;
ll;u;õas para as praças do Batalhfto
Naval, :107:440$000;
Hações para os a preudizes marinheiros,
384:3005000;
Rações para os gmmetes das escolas
de grumete~, 76: 8608000 ;
Rações para o pessoal dos pharóes, •••
t 92:652$400 ;

60:70iiSOOO
3.3oo:nGS747
100:000$000
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Baçõcs para os invalidas a 1~, em 30(}
di as, 146 : 400SOOO ;
Haçõcs para o patrão e marinheiros do
Deposito Naval, a 1S400, '2:562SOOO;
Ra~.:ões para o patrão-mór, pessoal da
usina electriea, dos dique~, mortonas
e serviço geral do Arsenal d·o Rio de
Janeiro, ~t 1$'f00, (~JJI 3ú6 dias, ....•
135: 273$1i00;

R:1<;õcs pnxa. os patrões-mores e pe~soal
do S()I'vi<:o marítimo dos at"scnaes do
Pará o 1\lattn Grosso, idem idem,
28: 69It$f.00 ;

Rações para os patrões, machinistas,
foguista~, nmrinhoit'os c cozinheiros
do Servi<;o Naval da Capitania do
Porto do Hi•) de .Janeim, t0:760S400;
Rações para os patrões e remadores,
machinistas, foguistas ao serviço das
capitanias dos portos nos Estados, a
1$400, em 3GG <lias. 99: 40:iS600 ;
Rações para os patrões, remadores,
soto-pat1·Jo o remadores da Praticagem de S. .Jofw da Barra, idem
idem, 9:223:5200;
Rações para o modico de dia, chefe de
pharmacia, alnmnos pensionistas officiaes de pharmaeia, commissarios,
fiel, enf,~rmeiro. porteiros, eontinuos,
e serventes do Hospital de Marinha,
idem ide~n, :;3: :1068000 ;
Rações para o pessoal da Enfermaria
de Copacab:wa e Sanatorio em Friburgo, idem idem, 12:297$6110;
Rações para<' pessoal da Escola Naval,
idem iden>, lt8:6788000 ;
fia<;õos para o pe~soal da taifa, r>m diversos estabclccinwntos o escolas de
aprendizes, idem idem, 66:6125000;
Hações para os foguistas con tractados,
idem Idem, 614:880SOOO ;
Para attendor á dilferença de 76 ra<;ões
para aspiraHtes, a ft2r; réis, em 366
dias, 1 i :821 SSOO ;
l'ara attendcr ;i dilferonça entre o valor
da r~u;ão e " termo médio das ditas,
40:000$01)!1.

Total .•.................•...••••
21. l\Iuui<:õcs Navaes .•.•...•...•....•..•
22. 1\latcrlal do Construcçii.o Naval.. ......
23. Obras. Diminuida (lo 2:iO:OOOSOOO •.••
2±. Combu~tivd. Diminuída de 500:0008000.
25. Fretes, passagens, ajudas de custo e
commissões de saques. Diminuída de

:une

3t9S4oo

1 • 000 : 0008000
600 : 000800 o
150:000$000
i.OOO:OOOSOOO
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50: OOOS, ficando o ro,;tante assim
discriminado: «Pessoal», 7tí:OOO$ e
« Matedal » 2tí: OOOSOOO ..••••.••..•.
26. Eventuaes. Diminuída de :30:000$000 ••
'!7. Dit·cctoria do Armamento. Diminuiria
de 202:760$, suhstitnida a tabclla
pela sl'guiute

100:0008000

"···········'

PESSOAL

1
:!
!i
2
:i
:\
:.l

f
1
2
10
:l

1
1
i
1
1

4
2

clireetor.
sub-dit•eetor.
ajurhnt. s.
com missa rios.
amanuctH<:, 2:·100SOOO;
licis (eivi~) a 1:800$ annnaes, 5:1-00$000;
CSCl't'Vtllltt•S (civis) :1. I :800$ :ltlll!l:lCS,
3:u00$1100;
cir·urgifto.
enft•rnwiro.
chimieos.
guardas de policia, ol'flenailo L:41:8$,
grn tific;v~ fw 72-íS -- 21 : í 20$0lH) ;
dPSCll hista. 3:600$ i
ajudanto dn de~enhista, 2:400$000
apontadot·, 4:200$000;
p"rteiro-continuo, 2:400$000 ;
mcstre-gc•r ai, 6: 000~000 ;
mc,tro addidn, 6:000SO<l0;
contra-mestres a ·1:: 300$ annuacs, •.•.•
19:2005000 ;
serventes a 1:200$ :11muacs, 2:400$000;
Total, 7!J: 320SOOO ;

(Pessoal 1trtistico em 300 dias utcis,
20 orerarios de 1" classe, jornal üS, gratificação .lS- 54:000$000;
20 opcr·arios de 28 claSSl', jornal 5$33±,
grarifieação 2S666- 48:000$000;
20 oporarios do ::l" classe, jomal <tSGGí,
gratilicar;ão 283:l3- 4~:000$0)0;
30 opcrarios de.!" classe, jornal·I·S, gratificaç:·w 2~ - ti'~: 000$000 ;
40 opcrarios do 5" classe, jornal 3833<1·,
gratilkação 1$666 - 60:000$000;
1tí apt·endil:es de P elasse, gratifica.~ão
3$ - U: :JOUSOOO ;
15 aprendizes ele 2" class, gratilk<c.;ão
2S, - \J:000$000;
:w. servcntPs das oflkill:', gaificar;ão
+$tí00 -- 1-0: 500$000 ;
Total, 321:0008000.
l'a.r_a pagamento das gratificac;<íes .vliewuaes a quu toem ditl.'itu o~ op-

Ouro

1~0:000$000
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rarios pelo tempo de serviço,
f2:4íiti$000.

Pessoal marítimo
1 palrão, 3. 600$000.
1 machinisLa, :l:fi00$000.
2 fóguistas a 1:800$ annuaes, 3: ooonooo.
G marinheil'os a 1:080$ annnacs, 6:480$.
Total, 17:280$000.

Ilha do Boqueirão
i machinista, 3:000$000.
2 foguistas a 1:8008 annuac~, 3: 600S.

Total, 6 : 600$000.
Totl do "Pessoal", 436: ()65$000.
MATERIAL

Impressões, publicru;õcs c encadernaÇões, 1r,osooo.
Expediente, 1:500$000.
Total do <cl\Iaterial», 1:660$000.
Total da verba.. . . . . . . • . . . • . . • . •
28. Com missões no 0strangciro. Diminuid 1.
do :W:OOOSO' O.
2\1. Pal('amento do matel'ial contractado na
Europa. Diminuída de 20:000$000.

• • .• •• • · • • · · • •

438:325$000

iOO:OOOSOOO

80:000$000
180:000$000 35.066:9498818

Ar't. 26. E' o Presidente da nepublica autorizado:

I. A vender o material rrputado inutil, inclusive navios julgados impl'e•
staveis, sendo r'<'Cillhido o producto ao Thesouro Nacional e applicado, mediante
abertura rle cr('ditos até rgual somma, não excedendo de 200:0005, para o que
fica autc•rizacln o PndPr Excentivo, na reparação do proprios nacionaes a cargo
do l\liniswr·w da ;,: ariulia u na aequisi<;ão de matc·riaes nccPssados aos concerto~

elos

navio~;

11. A vcud<~r on JH'rmutar os terrenos tio.; extindos arsenars da Bahia e
Pernambrwo, indmcive o da antiga Capitania do l'm·to em · .orumbá;
III. A realizar eontract<>S por tempo nunca. maio!' de cinco annos quando
vcrsnrem sob!'e alugneis de casa.
IV. A rever as tabellas dos arsenaes de l\larinha, reduzindo tanto quanto
possível o pessoal, obsel'va las as neCl$sidades do sm·vic;o e respeitados os
direitos dos operari1,s, n:t conformirlade do regulamento em vigor;
V. A dispCJusal' o pessoal artístico dos al·serraes, na vig<mcia desta lei,
com tlous terços do,; st•u:; vencimentos actuacs, tles Je que uã.o soja necessario
ao servi<; o publico;
VI. A passar para a reserva, sem vencimentos, os officiac~, c licenciar nas;
mesmas condi•;ões os umpregados civis do Ministerio que solicitarem tal
:t~ituação;

3i0
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VII. A crear, sem augmento de despeza, a escola de macbinistas auxiliares (mecanicos eonductorcs de ma(',hinas) e bem assim a de aviação c submarinos;
VIII. A abrir o credito eonespondente ao saldo da antol'ização concedida
pela lei n. 2.tl49, de H de janeiro de 1\H 4, para ser applicado ao pagamento
c tr·ansporte das eucommendas feitas em virtutln da mesma autorização,
inclusive os dons hydroplanos t:ontractados;
IX. A aproveitar· para as nomeações de sec1·etarios, nas vaga~ que so
derem nas capitanias de portos dos Estados, O'> escreventes de 18 classe do
Corpo de Snb-Officiaos da Armada que tenham mais de 10 annos de serviço c
revelado comportamento exempla1·.
Art. 27. Na vigeucia da peesente lei não scrfto chamados a serviço elos
conselhos de gueera os officiaes reformados, devendo tambem as vagas que
estes deixarem nas repartit;ües de Marinha, por mor·te ou demissão voluntal'ia,
ser preenchidas por offieiaes cllectivos da Armada, excepto o cargo de directo,;
da Bibhotheca da Marinha, 1\lnseu e Archivo, que, para os effeitos desta disposição, deixaní de ser considerado como rnnet;fto da activa, no caso de ser cxereido por otlicial rcfol'mado, nomeado por de('rrlto do Governo, e que· acccite o
mesmo cargo soh a condi<;ão ele receber tão sú e uxdn,ivamente, além dos
veneimentos da reforma, uma gratifka<;ii.o espeeial, quo niio poder;\. excede!'
de 4008 mensacs.
Art. 2H. 0,; instenctores da Escola Naval que j:t exen:iam essas funcçõe~
na época em quo foi promulgada a lei n. 2. 9%, de 5 de janeii'O de 1 \)f5 (lei
de orçamento) conservarãll os direitos, vantag-ens e regalias dos lentes
militares vrtalicios r1aquella <!po~a, si, HH:diante Cllncurso, tiverem sido nomeados lentes vitalicios.
Art. 29. O servil;o du imJH'PS~ües, e11cadernações, etc. deve ser effectuado
na Imprensa Naval ; o de publieaçõos, 110 Diurio Officwl, tudo a correr pelas
verbas« Impressües, publicações, encadcrnaçüos » das respectivas tabellas.
Art. 30. Não devem set• preenchidas, na vigoncia desta lei, as vagas de
segundos-tenentes phar·macentkos, no Corpo de Saude da Armada, nem as
dependentes de concurso em qu;ilqnet· outra roparli<::io, sa!ro havendo addidos
quo possam ser aproveitados.
Art. 31. Nrw serão ;ulmittidas mat!'iculas na Escola Naval durante a
vigoneia desta lei, ficando I) Gt•verno autorizado a transferit• Jl'lra o etH'SO de
marinha da mesma Escola, dando-lhes pt·at:a, o<: actuaes alumnos do curso do
marinh;t mercante aunexo á referida Escola, que, tendo feito t~m 1915 o Cttrso
de admissão par·a aquella, uão couseguit·am matncnla por falta de vaga.
Art. :u. Fica extensivo ao Corpo de Enf!:enheit·os Navacs, na vigencia
desta lei, I\ desde a •lata dt\ sua [H'<ITIIU!gac,:fw, o disposto no ar·t. H do
decreto 11. 1.3iJ1, de 7 dej;uleii'O de 1N'l.l, t'mttiunaudo em rigor o decreto
u. ~.473, de 3 do novomlll'o de i \.IH).
Art. 3:L Os ••mpwgados da l'att·ornori<t do Hio dn JaneÍio, de quo tratam
as leis ns. ~-~UO, de J:{ de dezembro de HJ.Iil, u ·~.!i30, de :lO de ékzembro dt)
1911 e que aintla continttenl 110 ser·ri•:o, gnzarno das \·antag·ens que lhes
deram as n·feridas leis, sPndn que, t'•davia, para aquelles que actualmente se
encontrem como mnpregados •·xtraonlinarios, essas vantagens Hão eomprohendm·ã.o o quo SI' rollt·a a \enc·.irn•.'lltns, qnP ser·iín nuirameutc os que no
momento percebam.
Art. 3·L As dcspczas doe.>r·rentes d;t t•.xeclll:;\o do 11. 11 do art. 72
d;t lei n. 2.\J::H, dtl !i do j;uwit·n de :!~llii. COI'I'et'ão pd;t \·er·ba" .-\r·~cnae~ "·
Ar·t. 35. O fiovel'lro suspt\lldt~rit o f11n.,,:1onamcn to das est:nlas de aprendizes m:trinheiros, qtw, it vh;ta do t:•llll'r·onto Jll'OI~l\tlido t~ntro :ts dcsp<~zas qno
se praticam com as mesmas e :t t'<~SIHJcliv:t lll'tl'lllt'•::tn, st~ Vlll'iticat· t]lte nfto
pl'eenchern os fins a que sedes tinam.
Al't. 36. O Govel'no dar·á baixa, mediante vistor·ia, du todo material
naval julg-ado inntil ou sem valot· milit:u·, fkawln autoriz:tdo a restringir o
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numero das unioarlcs em servic;o ao que julgar estrictamente preciso ás
necessidades da Marinha.
Art. 37. Fica extensiva á l\la.rinha a disposição do art. 49 da lei de
orçamento da despeza vigente (n. 2. 924, de 5 de janeiro de i9i5).
Art. 38. Na vigencia desta lei, não serão preenchidas as vagas no Corpo
de Sub-Officiaes, que dependerem de concurso ; e, em todas as outras repartições, o mesmo se fará, a não ser quando haja addidos, que as possam
preencher.
Art. 39. Serão supprimidos, á proporção que forem vagando, os cargos de
auxiliares de auditor.
Art. 40. As escolas de aprendizes que não tiverem iOO meninos matriculados em suas aulas primarias, admittirão alumnos gratuitos, completamente externos, até perfazer aquelle numero.
.
Art. 111. O Presidente da Hepublica é autorizado a despender pelo Mimserio da Guerra, com os serviços designados nas seguintes verbas, a quantia de
;..0:000$, ouro, c üL814-:031S410, papel :
Ouro

Papel

-1.. Administração geral. No « Pessval •, diminuída de 6:0008 na sub-consigna-

ção destinada á repeesentação do ministro •.....••...........•....•....
2. Estado Maior do Exercito ............. .
3. Supremo Tribunal Militar e auditores.
Augmentada de 30:000$, substituindo-se a tabella na parte relativa aos
auditores p3la seguinte :
Auditores - um na 2a Região Militar
comprehendendo a 1a, de accôrtlo com
o art. 21 da lei n. 2.290, de 13 do
dezembro de 1910 e art. 1" do
decreto n. 821, de 27 de dezembro de
1901-9:0008 um na
3" Hegião
Militar (comprehendendo as 3a e 4"),
idem idem- 9:0003; um na 7• Região Militar (comprehendendo a 6•),
idem idem -- 9: OOOS; seis na 9• Região 1\filitar, sendo cinco a 21 :OOOS,
dos quaes o primeiro é antigo auditor
do 4• distl'icto e os quatr·o ultimos que
se1·viram como auditores na Capital
Federal pot· occasião da lei n. 2.290,
de 13 de dczemb1·o de 1910, de aceôrdo com a dos arts. 20 e 21 da lei
n. 2.290, de 13 de llezembro de 1910,
combinados com os art.~. 6•, § 2•, e 7•,
§f", n. 2, da lei 11. 26, de 30 de dezembro de 1891, e art. 2" do decreto
821, de 27 de dezembro de 1901, e
art. 1" do decreto 2.586, de 31 de
julho de HH2, e um a 15 :OOOS, de aocôi·do com o a1·t. 2• do decreto legislatiyo n. 2. 58G, de 31 de julho
de 1912- 120:0008; um n.a to•
Hegião 1\lilitat· - de accôrdo com
o art. 21 da lei n. 2.290, do 13

continua aqui->

!.289:086$000
110:8955600
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(\e dezembro de f 910, e art. f o
do decreto n. 82f, dll190t -():0008
um na H" Regifw 1\lilitar, idem
idcm-9:000S; dous na 12• Hegi:to
Militar, de aceôrdo com os arts. 20 e
21 da lei n. 2.2!JO, de H de demmbro
de 1910, 42:000$; nm na f :1• Hegião
Militar, de acc:ôrdo com o art. 21 da
lei 11. 2. 290, de 13 de dr7.rm lwo de
1\HO, c art. 1° do decreto n. 821, de
i 901 -- ():OOOS ; angmentacta ainda de
70: ~OOS para paga monto dos actuaes
auxiliues de auditor· de guerra, cujos
cargos não serfw preene\11dos á medida que forem vagando ...•..•.•••
4-. Instruccão i\lilitar. No "Pessoal n, diminnida de 127:Hi0$, sendo 2:1GOS
pela suppressfLO de um dos lagares
de amauucnses do Coll!lgio l\lilitar de
Barbacena ; 5: OOOS na suh-consigna(;ão "A ddicional de tempo de serviço»
aos docentes vitalicios que o tiverem
contado em efl'ectivo nxercicio no magisterío, e de 120:0005 pela suppressão da sub-consignar;ão "Gratifiea(;õe5 de regcncia de tnrmas e aulas
supplementa.res », e augmentada dP.
800$ para pagamento de gratificação
a que tem direito o mesli'P de gymnastica, Paulino Franeiseo Paes
Barreto ........................•..
5. Arsenans, Intendcneias e Fortalrzas. Angmc:;tada def3:58iS, sub;;titniudo-se
a tabolla pela ~egumto:
ARSENAES, INTENDENCIAS E
FORTALEZAS

Decretos ns. 5.118, 9.:126, 5:Jí, L129,
487, f!i7 e ~40, de Hl de outubro íln
Hl72, 2:i tln novernhm de ISR~-, 2~; de
junho tk 1R\l0, 11l de maio, 28 de

Julho, 5 de agu;to <~ ·f:l dn dPzcmbro
de 18\H; lei n. :lGO, dn 30 de dc7.Clll·bro de 1895 ; dec1·eto 11. :l.1 %, de
13 de janeiro de 189(); lei n. f.!•i:l,
de janeiro de 1906, e 2. 221 (art. 41 ),
de :JO de dezembro dp, 1\109; tlecrt~tos
ns. 7. \lí-0, de 7 ri c abril, <' 8. 231, de
f 7 de setembro, lei n. 2. 2()0, decretos legislativos us. 2. 33!i e 2. :l68,
de i3, 28 e 31 de dezembro de i 910.
e decretos ns. 8. 72:1, de 1G de maio
de 19H, c 9.%11, de 7 <111 fevt>rciro
de 1912,

394:750SOOO

1.968:396$360

:Am'OS DO PODER LEGISLATIVO
Our6

RIO DE JANEIRO
PESSQAJ, mm:CTOR, TECIINir.O E ADMINISTRATIVO

f dit•cctor, ofiieia.l

4
2
f

2

~e

ll"ral ou coronel ..
ajudantes, majores ou
capit~es .........•
medico" .•......•...
pharmaceutico ...... Verbas 88 e 10•.
ajudantes, primeiros
ou segundos tenentes •.....•....
almoxarife ofiicial reformado .......... .

i secretario, ordnnado 4:800$, gratificacão 2:4008- 7:200$000.
4 chcl'0s de scc<;~o. ordenado 4:000$, gratificação 2:000$- '24:0008000.
2 primeiros officiaes. seurlo nm archivb:ta,
ordenado 3:600$, gratificaç~ o 1: SOOS
·- 1fl:800SOOO.
2 segundos olficiaes, ordPnado 3:200$, gratificarão l: wo.~ - \J: 6005000.
4 terceiros' ofTiciao,:, orden:vlo :> :1~00$, gratiíicação :! : ~OOS - I 4 · /~00$0GO.
34 qna rtos oflician~, ordcnarlo 2:000$, gratificação 1:oou:)- 102:000$000.
2 guarda:o, ordf·nado 1 :liOOS, gt·atific.ação
800S - 4:80')$000.
1 agcute de compms, ordenado 3: GOOS,
gratifi!~açrro :l :HOOS- 5:400$000.
3 :Jpoutador·es, orden:tdo 3: 200S, gratific.1cão! :!iC'OS- 14:!tOO:'luOO.
:! ajndaltte, ordn11ado 2:400$, ~ratificação
~ : ~oos - :J: r.oosooo.
1 Hf!l do almoxarirn, orrlnn;Hlo J :GOO$,
gratifk::u:rw t,OOS -- ~: '~uo~ooo.
3 poi't.dros, ol'dt•nado 2:/oOOS, ~ratiJic:l<;~o
1 : 200S -- to: 800$000.
4 eoutiuno,;, ni·<len:tdn -1: GOüS, gr:t Iifkação

soos- !l:t;oosooo.

1 fcitm· do scrvico e:eral, orclünado 2:000S,
gr·atifieaç:·w:! :OUOS- 3:0005000.
2 encarregados dos sci'V<~ntes, jomal2S677,
gratifica<;ãn !1l333- 2:\J::l8SOOO.
33 serventes dn 1a dasse, diar·ia 35,
36:2343000.
22 >e1•ventcs de :!'

da~>n,

20:1305000.
Total, 28i :2928000.

diaria 2S500-
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l)ur~

i d1cfe de maehinas, ordcuado !~:400$,
~~·ati fie:tc;~ o 2: 200$ - G: 6008000;
() mostres (um gorai), m·denado 4:000$,
gratilica<~ão 2:000$- 54:000SOOO;
H contra-mestres (um geral), or<lenaclo
3: 6008, g r a t i f i e a •: ft o 1 : 800$ 59:400$000 ;
'J mandadores (extinctos), ordenado 3:GOOS,
gratifiea<:ão f: SOOS ·~··· 1,8:600$000;
1 dotricista, ord<~nado :1: 200S, g!'atifica<;ão 1 : 6003 - '~: 800$000;
1 :tjndantu, ordenado 2:4008, gl·atiliea<;ã.o 1 :200$ - 3:1100$000;
2:1 opora!'ios de 1a classe, jornal !i$, p;ratifícaràn 3$- 75:762$000;
:JO opm·ariÔs de 2• classe, jol'llal 55333,
g!'atifica•:fw 25667 - 87:840$000;
33 operarios de 3• cl<~ssn, jornal 4~!\!\6,
gratificar:rw 2$33í - S·í: 54GSOOO;

3·í opot•arios de

lt• classe, jol'llal '~S, gl'atilicação 2S - 74: ~w~sooo;
GG operarias do 5• classn, jornal :l$3:13,
gt·atifica<;fw 18667 ~- 1 W :780$000;
19 apt'Cttdb:es de 1" cJa,se, gt·atitie:H;ão

3S- 20:862Sooo;
15 aprendizes de 2" elasc:e, gratificação
2$200 - i 2:078$000 ;

1G apt·endizes

ri<~

3" cla,se,

grat.i!k~<:ão

f$000 -

9:3G9SOOO;
fü ap!'cndtzos de 4• classe, grat.iticac;ão
18- 5:856Sooo;
20 aprendizes de 5' classe, gratificat;.ão
5500 - 3:6608000 ;
16 operarios rle 1• classe, jornal 58333,
gt·atifica!;ão 2$667- 46:848$000;
18 operal'ios de 2~ class!', jomal U6Gü,
gratilicaa1:;lo 283:{4- 4ü:116SOOO;
20 opcral'ios de 3" cla~sc, jomal 4·5, gl'agrat.ificação 2S - 40:\!208000;
1'J opera. rins de 4a classe, jornal 3S33:l,
t~ratificat~ão 1Süü7 - 34:770$000;
23 operados ele !>" elassn, jot•nal 2SGC.H,
gra.tifica•:ão I 533'1· - :13: ü72SOOO;
ti aprendizes de P classe, gratitit:a<;ão
28:>00 - '•: [;74-:1)500;
!i aprendizes de 2" da:;se, gratifieaçào
:lS - :J: H60SOOO;

() aprendizes de

:~·

classe,

1$500- 3:2948100;
6 apren<lizcs de 4• classe,
1S- 2:1UGSooo;
'J apl'endizt•s de 5" cl;t"S''•
s:;oo- 1 :üi:C.SOOO;
Total, 893: 114-SüOO.

gl'at.ificac.:ão
gratiliea<;ão
gratitiea•;ào
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RIO GRANDE DO SUL
Onro

f director·, coronel.. ........... ,
3 chefes de divisão, capitães ... .
3 adjunctos, pl'imeiros on se- V(wba 8".
gundos tencutes .•.••.•••.. ,
:1 medico .•..•••...•...•......•
f pharnw.c!)ntico ...•......•....

1 sccr·etal'io, ordenado 3:6005, gr·atilicação 1 : 800~ - 5:400$000;
3 chefes de sccçf~o. ordenado 3:200$, gr·atificação 1 : GOOS - H: 400$000;
1 primeiro official, ordenado 2:800$, gratificação I : 400S -- 4:200$000 ;
2 segundos officiaes. ordenado 2:·íOOS, gratificação 1 : 200S - 7: 200SOOO ;
2 terceiro~ officia<>s, or·denado 2:000$, gr·atificação 1: OOOS - 6: OOOSOOO;
10 quartos officiaes, ordenado 1:760$, gr·atificação SSOS - 26: .íQOSOOO ;
almoxar·rfe ordenado, 3: 600S, gratificação 1 : SOOS - :; : 400$000;
fiel, ordenado I: 3GOS, gratificaçflo
680$- 2:0WSOOO;
2 guardas, ordenado 1: 200S, gr·atificar-;ão
600$ - 3: 600$000 ;
2 apor•tauores, orolcnado 2:000$, gratiliea<;fw 1: OOOS - li: 000$000 ;
1 agente de compras, ordenado 2:800S,
gratificação 1:400$- 4:200$000;
2 porteiros, ordenado 1: c,oos, gratificaçfLO
800S -- 4:8008000 ;
2 continuos, ordenado 1:200$, g:.-atifica<;ão
600S - 3:600$000;
1 feitor do serviço ger·al, ordenado 1 :600S,
gr·atiticação SOOS - 2: /•00$000;
:H serventes, diaria 2S500 28:3655;
·Total, 121:005$000.
OFFICIN,\S

1 <'hefc de machiuas, ordenado 3: 200S,
gr·a.tifi<'açrto 1:600$ - 4: SOOSOOO ;
'• mestr·cs, or·denacto :l: 800;5, ~ratifieaçãL>
1 : '•008 - 1(\ : 800$000;
8 contra-mestr·es, or·dcnarlo 2: '<OOS, grat ifieaÇiio 1 : WOS - 28: 8008000;
eleetriebta., orden:tdo 2: 800S, gratificação 1: ·tOOS - 4:2008000;
ajwla.ntc, or·dena<lo 2:0005, g"l'atilieação
t :OOOS- :~:OOOS0011;
10 oper·arios de P elasse, jornal !\SOG6,
grat.ifiea.çfw 2S53\,- 27:816$000;

l':Jl•f•l

3Hi
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Ouro

10 operarios de 2~ classP, jornal 48400,
gra tificaçfw 28200 - 24: f !i5SOOO;
30 operarios de 3a classe, jornal 3S73:J,
gratificac;fw 15867- 'lll:9\J2SOOO;
3:i operarias de f1a dasse. jornal 3~:t:l::,
gratificaç.~n

1SGG7 -- Gf~:O!i0$0110;

G ap•·endizl's de P da~~c, grati1ic;u.:ão
2~ -- ft: :l!J2$000 ;
8 apt·cudizl's de 2" das:;P, gt•atilie:H;ão
1S!íOO -- lj.; :J!J2SOOO ;
iO aprondize~ de 3a dassr~, gratificação
i~- :t:GGO~OOO;
gratificaç~o

10 aprendizes de 4,' cla;•se,
ssoo - 2: 928$000 ;
Total, 229:9RGf,GOO.

MATTO

r.nosso

·1

:l dircetor·, 1:ornnel. .......••.
:l ehrfi_~s do divisão, capitão~ . .
3 ;uljuueto~;, ]ll'irneiro~' OI! SP- \''·I. S•
gnndus tcuoufc·s ........... , LI l,t. •
i medic:o ...•.•...............
1 pharma1~r"u tko .............•
:l seeret:trio, ordenado
-1 : :'oo::

3:COO~_:,

-· !) : 1oosooo ;

p;ralilic:v:ão

:l elwf,_•;; de Sl'f'r,ilü, •;r.lnnado :1: 200~,
gt·atiii(:aç~o I :1\on:> --1 >: í'JOSO:Jo;
1 prin1cit·o ullkial, nr·der1a·lo 2:800S,

gralilicado 1 :.íOO~) ---· !-::W0$000;
2 sr·cundo.-' otnf·iaPs, ot·dnnarlo 2:'-,:JOS,
gratilicaç~w 1: 200S 7: :!OOSCOO;
3 teeel'iro; nllkiacs, orcleuadn 2:000~,
gratilieaç~.o 1: OOOS 11: 000$000;
10 quarto~ ollicrtcs, o~·dcna.1o 1:760$,
gra1 iika!.;ftn ~HOS -- :2li: \ OOSOOO;
f almox~ l'ifo, IJ!'d<!nado a: G!lOI)., gratificCJc:~o

-1: xoo~

1if'l, orflcnado

. - :; : ~oosooo;

1: :l!jO$, gra.tilie:ll:'lo

:1:0íll$1)00;

f':RIJ$

~g-uarda...:, or·th~rl:ulo
,:~o

ldlOS

I :~·2DP;,!, ~~r:d.ilie:!
-· ::: (jOo~:ono;

2 apontadiJres, orrl<'ll;ul\l 2:0ilOS, ::::-a.tilk;i<::To 1 :ooo;; . r.:ooo~ooo;
agnnt:J dt~ CtHnpra-., utdt'!t:ldtJ ·:~:~;1 1 ()~,
gt·atitka.ç:u. 1: í-oos -- -'•·:2oosooo;
2 ]l•>L't•.•ir·o~, ordenado 1:600:.:, ;crat•fil'.t<)1o XOO$ 4.; 000$000;
2 cnnt in nos, ordenado 1 :'200$, p:t•a tilka-

tions- a:r.oosoov;

<:~o
J'OÍLOI'

do S8l'VÍ<;n ;_:;·ra\, Ol'dCII:i!lO
I :GOOS, p:ratifil'at;iio ROOS -- 2:iOOSOOO;

31 ~Cl'\'Cntes, diari;t 2,).'j00-21l:3G~SOOO.

Total,

1:.%:00:i~OOO.

rapei
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OFFICINAS
Om·o

1 chefe de machina~. m·dcnarlo 3:200S,
gratificação J :600$- 4:800SOOO;
4 mestres, ordenado 2:8008, g!'atiliea-

';ão 1: 4oos - 1G: soosooo;

8 contra-mcslt·r.s, ordenado 2:lOOS, gratificação 1:2008 - 28:800$000;
:1. elcctl'icbt.a, onleuado 2:8001;1, gratificação 1:4008 - l:: 200$000;
1 ajudante, o;·clenado 2:000$, gtatificação 1: OOOS - :1: ooosooo;
1O operarias de 1" classe, jomal !i$066,
gt·atitk:tção 2$:>;{:~ - 27:8J6SOOO;
10 opcrarius de 2" clas:;e, jomal 4$400,
gt·atifica•;:lo 2$200 - 21: 1ti6SOOO;
20 operarias de aa chs~:~, jornal 38733,
grattfica•:ao J8867 - ItO: 'J02$000;
35 op:>rari"" dt· /;" classe, jornal 3$333,
gratificação J SMi7 - 64: 050$000;
6 aprendizes de 1" clí!S'c, gratificação
2$ - q,: 302$000;
8 aprendizes de 2a dasse, gt·atilicação
1!'.!500 -- 4:31123000;
10 aprendizes de 3" clas::c, grati!icação
:IS - 3:660$000;
10 ap!·.~:~•liz•·S do .\!' C'ia~-:e. gTatilica•/íO
SBOO- 2:'l28SOI·O;

:t

IUC>tt'l~

ui)
J'unil•·il·m em ex<)n:icil•,
ordenado 2:1:00$, gl'atitie;u:ào 1: 200:;
- 3:600$lJII;J;
2 mestres, ordenado 2:000S-4:000S•Jil0;
1 contra-mestre, Ol'douadu--1 :600~000.
Total, 230: f SG$00 J.

Intendencia:-:
(Estct<los)

8 euearre;.;atl"s de dopPsitos, oflidacs
-Verba R'.
8 CIICill'I'Cgadus de paiul cb pulvut·a u
munj<;õc,;, idum - Verba 8'.
1 guarda de d<•posi!n de polvora da ilha
do Paiva (l'ort•• Akp;1 P), rliari'l !i3,
f : 830$thl [);
2 serrentn5 d•.l olf-)posito do polvol'a,
scndu um 110 Hio Gt•amlc Llo Sul e
11111 em l\htt.o IJi'<N>c>,
dia ri t :38,
2:1()6$000.
Gu;wdas o serven Lc:i (c a hus e pr<u:as)
pela verba ~P.
Total, '~: 026$000.
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Ouro

l\IA.RUJA
i"

REGIÃO

Amazonas:
1 11a.trão, além da etapa pela verba \1~,
diaria 108, 3:6608000.
1 rnachinista, idem, diaria 6$666 ..•
2:4.39$756.
i foguista, idem, diaria 3$333 ...•..•..
1:21<JS878.
4, mariuheil'os, idem, diaria 2$, 2:\J28S.

Pal'á:
1 patrfLO, além da etapa pela vot·ba \J",
dia ria 3$500, ·I :281 SOOO.
6 marinheii"Os, idem, diaria 2$, 4: 3<J2S.
l\laranhão:
1 patrão, além da etapa pela verba (I',
diaria 3$500-1 :2RiSOOO.
6 marinheiros, idem, diaria 2S, 4:392$.

38

REGIÃO

Bahia:
pat.rfw, além da etapa pela verba fi',
dia ria (i S. 2: 196SOOO.
1 machinista, idem, dia ria 6S, 2:1 \JG$.
1 foguista, idem, d1aria 3$333 ......•••
1:2198878.
2 marinheiros, idem, dia ria 28, 1: ,16/i$.
1\"

:l

1
1
4

1

4
1:
f

!lEGIÃO

Pat·aná:
patrã.o, além da etapa pela verba 9",
diaria 6$, 2:196$000.
rnachinista, idem, dia ria 6$, 2: :l96S.
foguista, idem, dia ria 3S3:13 ..•••...•
1:2193878.
marinheiros. idem, diat·ia 2S, 2: <J2SS.
Santa Cathariua:
patrfw, além da etapa pda vm·ba 9",
diaria GS, 2: 196$000.
machinista, idem, diaria 6S, 2::1!l6S.
foguistas. idem, dial'ia 3$333 ......••
1:219$878.
marinheiros, idem, diaria 2$, 2:\J28S.
1\latto Grosso:
primeiro patr~o, além da etapa. pela
verba !J•, diaria 5S, f: H30$000.
segundo patrão, idem, diaria 35500,
f:281$000.

Papel
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i machinista, idem, diaria 88, 2:9288.
i foguista, idem, dia ria 5$, f :830$000.
6 marinheiros, 1dem, diaria 2$500 ..•..
5:490$000.

Guarnição do vapo1· «Matto Grosso»:
primeiro pratico, além da etapa pela
verba 9", dia ria i 0$, 3: 6608000.
f segundo pratico, dia ria 68, 2: f \168000.
1 primeiro machinista, além da etapa
pela verba 9" ,diaria 68666, 2:4398756.
f segundo machinista, idem, diaria 6$,
2:196$000.
i mestre, idem, diaria 3$333 ••..••••• ·
f:2f9$878.
3 foguistas, idem, diaria 3$333 .•.•.•••
3:659$634.
4 marinheiros, irtem, diaria, 28, 2:\J28S.
2 criados, idem, dia ria i$b66 ..••••.••
1:219$512.
cozinheiro, idem, diaria 2$333 .•••••
8538878.
7" REGIÃO

Rio Grande do Sul:
Porto Alegro
f primeiro patrão, além da etapa pela.
verba oa, diaria 5S, i :830$.
:=:e!!;undo patr~.o, idem, dia!'ia :lS500,
f :28!8.
f machinista, idem, rliaria 8$, 2;9288.
f foguista. idem, dia ria 5S, f :830$000.
6 marinheiros, diaria :?S:iOO, 5 :4\JOSOOO.

Rio Grande:
patrão, além da etapa pela verba 9\
diaria 3$500, i :281$000.
4 marinheiros, idem, dia ria 2$500 .••••
3:6608000.
Total, 97:780$\126.

Fortaleza!'!

CAPITAL FEDERAL
FORTALEZA DE SANTA

r.r.uz

eledricista, gratilicaç~.o 4:8008000,
1 ajudante, diaria 10$, 3:6608000.
~ toguistas, dia ria 7$, 5: 121-SOOO.
l\laruja :
2 patrões, além da etapa pela vcrlJa 9",
dia ria SS, 5: 8!)6$000.
i machiuista, idem, diaria H$, 2:928$000.
i foguista, idem, dia ria 58, 1:8308000.
8 marinheiros, idem, diaria 3S, 8:78i8000.

Papel

ACTOS DO PODER J,JtGit!IJ,ATlV()

FOilTM,EZA J)') IMBUIIY

:l elPctricista, gratificaçã.o 4: 80080~10.
f ajudante, diat'ia IOS, 3:660SOuO.
2 foguistas, dia ria 7$, ;) : 12.4gooo.
)laruj:t :
:l patrã.o, além da etat)a pela verba 9',
diaria 8$, 2: 928~000
6 mat•inlwit·ns, kl\'m, rliaria 3S, 6:588$000.
fOIITM.EZA DA L\l:E

i elcdrid:.;ta, gra.tifica<;;io 4:800$000,
i ajurlantc, <liaria 10~, :l: Ü(i08000.
~ Jognbta8, di:tl'ia 7fi, :;: I~HSOJO.
!\Ia rnj :t :
1 patrão, além (h etap t pelJ. verba 9n,
diaria BS, 2:9~88000.
6 marinheit·os, ickm, ti:u'ia :IS, 6:!i8flSOOO.
FOIITALEZA llE S ••IQ,\0

l elcet.l'icist.a., gral.ifica•;;io 4:800SOOO.
1 ajudante, diaria IOS, :l:66USOOO.
~ fnt;nistas, diaria 7$, :i: l2l,·SOOO.
1\laruj :t :
:l patrão, além <.la etapa pela verba ua,
<liaria 88, 2: !1285000.
8 marinheims, idem, dial'ia 3$, 8:'784$000
FOI\'fALEZA llll COPACAHAI1A

i meca.niro mQntador, Ot'<len:ttlo 3:600S,
gmti!iea<;fto 1 :SUO:;\- !i:<\.OOSOOO.
i aju<lanl.e monl:ldor, orJ.~B:tdo 2:800$,
gt atilh:,tçiw l: ·~OOS -- i,::.>008000.
1 cleetl'icista, gratitieaç;[o 4:8005000.
1 ajudautc, diaria 10$, :l:660SOOO.
i foguista, dia ria 7~~, 2: ati2SOOO.
Total, !·!5:100$000.
ESTADOS

Illa ruja :
i pa.trii0, além da dapa pcüt verba. :r•,
diaria 3$aoo, 1 :2i'l1$0uo.
4 marinheiros, idem, diaria 2$, 2:'J28SOOO
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Papel

Ou e

J?ortale,;a de Araçatuba

1\laruja :
4 mal'inheiros, além da etapa pela verba. 9",
dia ria 2$, 2: ll28SOOO.
Total, 7: f 37$000
S, J•AULO

Forte de ltapús
1 elecLricista, gralificaç:-w, 4:800$000.
f ajudante, diaria 103, a:660$000.
2 í(1guistas, diaria i::t, ;;:124$000.
Total, 13:581:$000
Asylo de Invalides da Patria

1 patrrw, além da etapa pela. verba gr,
diaria 8$, 2:9288000.
6 marinheiros, idem, diaria 3$, 6:588$000.
Total, ll:516$000.

Total da verba ••..•.•.•••.••••••• , ••
6. Fabricas. No «Pessoa),, diminuída do
3:6008, cort·espondonte ao~ vcncimcutos d<~ um tcn.:oiro official da Fabrica
de Cartuchos e Al'tefactos de Guerl'a,
cujo numero fica limitado a quaLro;
diminuída ainda de 3:600S, corresportdentes aos vencimentos de um
agente da Fabrica do Polvora sem
Fumaça do Piquete, cujo cargo fica
suppt·imido .•••.•••.••••..•......••
7. Serviço de Saudc. No "Pessoal "• diminuída d"' 3ü:003S600 na consignar;ã.o
« Enfm·marias d~L guarnição, .•.••.••
8. Soldos e gratificações de officiaes. Diminuída de 1\H: \JOOS, substituindo-se a
ta bel! a. pela. seguiu te :

2.H8:732$526

•

tI.

t.t88:87f$400

tI tI tI tI • tI I .

77a:339S9oo

t

t

tI I

(Leis ns. 1. 860, 2.232 e 2. 290, de 4
do janeiro de 1908, e 6 de janeiro
e 13 de dezembro de 1910, e de
ereto numero 11.497, de 23 de
fevereiro du 1815 (26).

i mai·ecilal, soldo :.l2::l~~)S:J92, gi·a.tifi..
cação 11 ::.!OOSOOO- 33:6005000.
8 genm·a.e~ de divisfLO 110 quadro ordina.A
rio, soldo 1S: 7998992, gl'atificação
9:400$008 -- 225:600$000.
Poder Legiiilativo- 1916- Vol. I.

continua aqui->

I

I

I

I
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Ouro

25 generaos de brigada, sendo quatro do
quadro Pspecial, 20 do ordinario e

um do

Corpo ele

~audc,

soldo

f 5: f 998992, gra ti fie ação 7: 6003008 ·570:0008000.
85 coroneis, sendo 46 do quarleo ordimtrio, f7 do supplementae, 15 do espe-

cial e sete do Corpo de Saude, soldo
11:5998992, gratificação 5: ROOS008L479:000SOOO.
99 tenentes-coroucis, 5f do quadro ordinario, 28 tio supplcmenta.r, qnaLro
do Pspecial, dous i li tendentes e I 3 do
Corpo de ::laudc, soldo 9:6005, gratificação 4-:8008 -- L H t: 2005000.
208 majores. sendo 116 do quadro o!'dina·
rio, 4\l do supplemcntar, quatro do
especial, quatro intPHdeutcs e 3li do
Cot·po de Saudc, soldo 7: :;99S9\l6, f\'ra•
tificadlU 3:800500.\. -· 2. 3.\.8: HOOSOOO.
607 capitães, sendo 447 do quadro ordinario, 50 do snpplemcntar, H intendentes c 8't· do t:ot·po de Sande,
~oldo G:0005, gralificaçfw 3:000$ -·
5.355:0008000.
843 p!'imeiros-tencntes, sendo !'í62 do quadro ordinario, 73 do snpplcmentar,
r;o intcndcnks c ilt8 do Corpo de
Saudc. soldo 1,: :;\l\lS\J\Hi, gt·atifiea<;;w
2: 3005004 - ;; . 7 4 7:70011000.
741\, segundos-tenentes, ~cntlo G23 do quadro ordinario, GO intendentes, t1·es
picadorcs e 88 do Corpo de ~aurle,
soldo 3: 600~, gnttifieação 1: SOOS '•. f 79:6008000.

Total, 21.3~0:500$000.
Deduzem-se :
Gratificações destinadas aos omciaus <lo quadro espcc1al, :15.\.:GOOSOOO.
Idem aos docentes dos quadros ot'llittal'io
e supplementar, 303:800$000.
Total, 458: 400~000.
Diversos serviços :
Arl<licional de 1!j % aos officiaes das ~uar
nições <10 Pará, Amazonas n l\f:tLto
Grosso, 125:1oosooo.
Idem de 20 'Yo aos olllciaes que servem no
Act-e, Pur-ús e Juruá, 16:020$000.
!\leia etapa dos postos aos officiacs reeolhi<los ao Asylo do Invalidos da l'atria
(art. 16 da lei n. 1.473, de 3 de janeiro de :1906) (27), 150:0oosooo.
Diaria de 45 a 150 aspirantes (art. 3l da
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Papel

1,1.

lei
2. 738, de 4 de janeiro de 19!3)
{28 ' 219:600$000.
Vencimentos a olliciaes reformados e
honorarios, quando no exercicio de
funcções propriamente militares e por
substituições, 200: OOOIJOOO.
Total, 7!0:720$000.
Total da verba................
!). Soldos, etapas e gratificações de
praças de pret. Diminuida de •••.• o
279:9428540, substituindo-se a tabella pela seguiu te:
{Lei n. 2. 290, de 13 de dezembro
de 1910) (29)

Soldos e gl'atificaçõos:
i 50 aspirantes a otncial, soldo f :2008,
gratificação 600$ - 270:0008000.
07 sargentos-ajudantes, soldo 960$,gratilicação -180$- !39:680$000.
424 primeiros sargentos, soldo 720S,
gratifica(:ão 360S- 4G7:020SOOO.
1GO sargentos amauuenscs, soldo 7:!0$,
gratificação 3608- f62:000SOOO.
660 segundos sargentos, soldo 5765,
gratificaçftO 2885 - !i/O::l'J,0$000.
1}1 alumuns das esco{as militares, soldo
7208 - ft3: \120$000.
139 alumnos idPm, s o Ido :i76S 80:064$000.
1 .187 terceiros sai'geutos, soldo 4328,
gratificação 2l6S - 763:34*8000.
3. 423 eabos, soldo :288$, gratificaÇão
144S- 1.478:7:l6SOOO.
3. 204 anspeçadas, soldo 216$, gratificação f08S- 1 .03i'l:096SOOO.
8.514 soldados, soldo 1448, gmtifieação
72S- f .83():021·8000.
Total-1 g. 000 praca~ -6. 8i3: 0245000.
Addicional d•\ 15 % sobre os veucimcntos u0s Estados do A lllazonas, Pari e
l\Iatto Grosso:
8 sargentos-ajndan tos, 216$1:72i'lSOOO.
37 pt·itn c i r o~ s a t' g c n tos, f62S5:()9~$000.

60 s c g u n dos sargentos, 120$600 7:776$000.
L 113 te r c e i r os sargentos, ()7$200 10:9835600.
328 cabos, 64$800- 2f :2548400.
292 auspeçadas, 48$600- 14:f9fS200.

• . ; •.•• o . . o . .

2f.602:820SOOO

AU'l'US DO PODER LEGISLATIVt..

Ouro

31 i soldadof;, 32$400 - 42:4 76$400.
Total, 104:403$600.
Addidonallle 20 % sobre os vencimentos uo Territot·io do Acre:
3 primeiro.;; ~argentos, 216~ - 6-!8$000.
3 se g u n dos sargentos, 1728800 5188400.
~ te r e e i r os s a r g c n tos, 12986001:1668400.
36 cabos, SüS·iOO- 3:1108·~00.
39 anspcçadas, 648800- 2:5278200 •
..t 68 soldados. 435200 - i; 257S600.
Total, 15:22RSOOO.
Addicional de LO •;, c .I S "ó sobro o
:o;oldo e gratifka(io :ts JH';u;as que tiverem
respectivamente, mais de 10 c J~ annos
de scniço e gratificação <le mais 29 para as
peaças engaj.·Mias e nfw graduadas (art. :{0 da
lei n. 2.7:18, de.} de janeiro de 1!J13) (:lO),
254:603S8üü.
Inreriot·es e gr;~iluados aggregarlos aos
diversos corpos :
4\l sagcmtos-;,judautcs, soldo %0~, gratificação 4808 - 70: ;:iGOSüOO.
iH; primeims sal'gent.os,soldo 720S, gratificação 3tiOS - 1 :!4: 200SOOO.
ti03 ~cgundos sargentos, soldo 57GS, gl'alilicação 288S - 434: 5!J2$000.

Total, ti20:352SOOO.
Etapas:
150 aspirantes (trcs rações).
16L 700
3 .176 inferiores (duas r:v;õ'JS) 2. 3:21,832
Hi.1H praças
200 alumttos
P~CO

1\as

Jas mili lares ...•...
:too a lnmnos
do Collcgio l\li\ita1·
do Rio de (uma ração).
. Janeiro ...
40 a lU l1l IIOS

5.680.68'i

do de Porto Alegre.
·íO a lu m nos
do de !\linas Geraes
Haçiies

;t

iS\:00, ..........

Total, 11.438:305$200

8.l70.2l8

rnpel
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Etapas a asylados, machínist<ts, etc.......
Etapas a desertores e
presos c apprehensão
dos mos mos. . . . . . . . . •

Papel

200:000~000

:l9: 5928000

Total da vm.-IJa •••••••••••.••••••••••••••••••••••

i O. Classes ínartivas. No «Pessoal n diminuída de G22:0G8S738 na consignação
« Beformados » e de 1 :ll40S pela suppressão do cargo de primeiro escripturario do Hospital de Andarahy .. .
H. Ajudas de custo. Diminuída de ... .
50: ooosooo .....................•..

12. Obras i\lilitares. Diminuída de fOO:OOOS,
ficando assim redigida: Obras de fortiticacão e defesa elo littoral e das fron·
teiras da Bepublica, inclusive o de
Itaipús, continuação de obras indispensa veis, reparos, conservação e
melhoramentos de quarteís e proprios
sob a admmístração do 1\linisterio
da Guerra, campos de instrucção e
linhas de tiro, custeio de linhn.!: telegraphicas e tclephonicas ........... .
13. Material. Diminuída de 30:0008 pela
suppressfto da sub-consignação destinada ao Arsenal de Guerra de 1\Iatto
Grosso, eonsignaçiio « Arsenaes, depositas e fol'talezas "; de 50: OOOS na
sub-consignação "Remonta de cavallos, etc.n (n. 23), redigindo-se da
seguinte fórma o n. 31 da consignação « Diversas despezas ": Expediente
e diversas dospezas das inspecções da
regiões, armas o serviços, brigadas e
ciremnscr·ipções, 52: SOOS; diminuída
ainda de tiO: 000$ pela supprcssão da
sub-eonshrrração « Acquisi<;ão do aeroplano~, ntc., ................•.....
1·í. CommissJo <'111 pai?. estrangeiro ...... .

!9.504:5088660

. .......... .

9.472:630S964

.... ········ ..

150:000SOOO

,,

600:0008000

!i. fH O: 000$000
50:0005000
50:0008000

G1.8f4:03iSMO

Art. 42. O Governo fica autorizado:
I. A alien:tr os terl'enos do antigo Arsenal de Guerra, especializando a
receita, para com esta execntar a construcção do quartel do regimento que
ahi tem sua par·ada ;
li. A mar1dar distribuir pela Direcção da Contabilidade e pelas delegacias
fiscaes nos Estados as quantias uecessarias aos ns. 9, 17, 21, 24, 25, 26 e 27, e
consignação " Forragens e ferragens», do titulo c•Despezas Espectaesn e, tudo
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da verba. 13\ hs unidade" o estabelecimentos militares, para que façam
directamcntc o supprimcnto dos artigos que ltws são neccssarios.
Para estas despezas o l\finisterio da GneiTa fixará, dentro das dota<;ões
das mesmas consignaçõc~, p:tra cada unidade ou cst:tbdecimcnto militar, uma
dntenninada quanl.ia que SlH"iÍ. adnantad:t pela r1~partição pagadora ás
alludidas nnidadns ou estahrleeimentns, 1:onfonnc o 1\linistorio da Gticrt'<t
dotm·minar, o bem assim as quantias determinadas pa1·a o expediente das
inspcc•;õc.'> de I'Ogiões, armas c scrvi1:os, hl'igada" l' l'il'f'lltl!Sct•ipçflcs constantes
do n. 31 da rc~l'el'ida verba ia".
A despeza qnc exceder da f]nantia distrilmi1la será. attendida pela mesma
unidade ou estabelecimento com o~ rccnr~ns de quo di.~pnzcrcm os eofros ti()
sons conselhos economicos ;
IH. A contt·actar JH> ostrangcit·o operados rspedalistas pa m as f<thrira~
de material de guerra do Estado, sem augmento de despcza ;
IV. A vender as publicaç•-•cs do Estado-1\Iaiol' do Exercito quo não consti.
tnam segredo profissional e applicar o prodncto des-.:a vouda. a melhorar os
reeursos da Impi'!'IIsa 1\lilitar;
V. A manter dons aadidos militares actualmnnte na. Enropa acompanhado nas operações militai·e~, um official na llinamarca, a cargo rle quem se
acha a guarda de impo1·tant.e •na tei·ia I bdlico c\ um adrlirlo militar na Republica Argentina;
VI. A permittir qn•~ os alumr.os da Escola l\lilitar c demais praças de pret
que iniciaram os seu,; estudos pelo regulamento de 1!J05 concluam o seu curso
de accôrdo com esse regulamcnw, cm·,;o theol'ico na Escola Militar c cr.mplotado o p1·nst:ulos os r·e•p,·divos exames, eomo os ~~xam~s communs em janeiro e
março do 1'JI6. Os ox:1mes praticos scriío prestados em junho desse mesmo
anno, fdlo pet·iodo di) ;tpplka.r;ão intCII'ivo qnn o~ alunwos approvadoq nos exames theorieos far:lfl na Escola. l'rat.iea d<l Exercit.n at{) :lO do junho.
Art.. 43. Conti1t1'111. ;í disp"-.:iç.ão do l\Iillistcrio da Via«ãn e Obeas Publicas
o 5o IJ;Ltalhão de eng1~11haria, afim de ultima!' os ti' a balho~ da eommissão de
linhas tclegi·aphicas n l',;tratngil·n~ de 1\lat\o lin•s-;o ao Amazo11as, acercsciclo
das segui11to ..: p:tla.vr:L~ :-- com a. oeganizaç~o n('f:antcnta ria ig11al :'t dos d1~mai:o;
liatalhües do ()llp;lmhat·ia do Ex.erdto.
A1t. fd.. O t~l•\'f'I'IIIl n·lldJ•J'il todo fi m:1tcri;1[ lnllico inservivel existente
110s arsenacs, fu1·taleza~ ·~ quartcis, rce••llwllflfl fi pn><lnct•J d()st:t venda ao Tlwsom·o Naci,•nal, podmHlo, •mtt·dant<J, <)lllJll'•}<.;:tl-•• na acr]lti.;i•;:JO snccessiva. <\
rrpa!'Os de material li•3llk·• n dnst'.;IV<~Ivim••nto da~ J';llll'i<·a~ C!H'<tiTegadas do
preparo desse mal.ei·i;1l.
Art. 4:;. A <\tapa ~~m qn:llqnl)l' ~ll;u·lli,;ão nrllH:a po•lcrá oxeerlm· ao duplo
dl) etapa média. que servi11 dq hase ao eomputo <)J'I:;wwntario.
·· Art. 4·1i. O I ioreruo 11iín pl'eenclJOI';'L a~ vagas qrw Ol'CIH'I'ui'Clll no pcswal
alllllinistrativn do Ar ..;;••nal .j,. liuerra do Bifl de .lalil'H'O atL) '111'\ o rc~pcctivo
quaclro fique t'Pd11zido ;\s s1•.gnintr~' propm·•:;'")': 11111 s:Jcn,t:lrio, nm chefe dn
s~e•;ã.o, <lons prinwiro~ •I IJi,·.~:t:'"'• •l<~tls -.;,)g'llll•l·•s !Jilki:t··~, qnttl'<l terceiros oflieiaL~s, 14 qua.rf.o....; ollic:i;u~s,

do'l:-;

.!~·u:tt·da.;-;, t11ll ap~•llt:ult'l" g~t·a\, Htn ~tjndttlll.t~

ti~ eontadot·, _ 11111 fiel <k alin• xal'il>, l.t-es l'"l't,~ir"'• qnal.r•J c·•ntiu.ws, nm
fo1Lor do ~eJ'VJÇO gcl'al, 11111 a>txilia~· t•,elilli•·o, <Jit:lll'o :n.)<tn·s, 1.\: cout.rarnestres e lllll ajudante .J,, olt•dri!'ista.
Al't. '•i. U Govcruo providelwiar;'t para qne o.'> cnmnt:ttlflant.e,; d:ts nnidados que gnat'IH'<:em as l'nrtifil·a.•:<-IL'S d:t llllpubliea sujam ao me;:mo t.cmpo os
eommandautcs dt):<;as f'lH'tiflc:l.!'.fh's, üvitandn """im qna.tidadc-.: <h) com mando,; c
pagameutos em duplil'.<tta de ,;.ratiflea•:f•,•s de Jl"stns por nna me::;ma I'IIIIC<;ão.
Art. 11·N. Fi,·a pt'J'IItittid•> ;w tlDV•'I'no venlr)r o; prodtwtos ,[a, fabi'il)as dn
Piquete~~ da. S,•,·r:t. da l•:.;t.r•~lla, I'•)C<lili!'llfl!!--.:,) ao T 11<''>'lllro ;L imp•lrl:lnei:t
a n·ecadada.
Art. 4\l. Na vig:enda dost:L lni súmtmtt• :;nr"LO püi'lnii.Litl:t; eon-;igna:~ür.s atú
dons tl't'ços do snldo ou Ot'<knadn !JIW fnl'CIIl f'St.:dnled..!os Jl·ll' ollldac\-;. n fnll!'-
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cionarios civis ás ~nas famílias, a instituições que, por disposições especiaes, já
gozem desse direito c a easas commerciaes de uniformes militares nesta Capital
e nos Estados.
Art. 50. Na \'igencia da presente lei, nenhum oficial poderá. receber mais
dP uma ajuda de custo de um E~tado para outro t;>U para a Capital Federal,
salvo por· motivo de promoção e conseqnente transferencia.
Ar·t. !il. Na vigencia da presente lei não serão chamados a serviço dos
conselhos militares os olficiaes reformados.
Art. !i2. Conlinúa em vigor· a disposição do art. 3" da lei n. 1.687, de
13 de agosto de 1907, par· a pagamento dos soldos devidos aos voluntarios e
relativos aos exercidos anteriores ás datas dos reconhecimentos dos direitos
dos alludi,ios voluut:trios aos soldos vitalícios em questão, ficando prorogado o
prazo pa1·a. a habilitação de que cogita o art. 2" da mesma lei.
A ri. :i:J. O~ medi c~ rnclito.~ forn,:eido'; a ofllciaes c a furwdonarln,; eh'is do·
l\linist.crio da ~;tH•.rra SPt'ão p;tgo~ ern tol11a, sendo expressamente pmhibido'o
fol'llnrimenf.o g-t·;•!uif.o, p do protlncL> da YCtHia. de tacs mcdkamnnLos, que
sPrá recolhido ao Thesoll!'o, o Governo púde antorrzae a acquisição successiva
de n:edicamentos e drogas necessarios.
Art. !J.\.. Aos nlliciaes promovidos ou gr·aduados serão abonadas, mediante
requerimento, a~ seguintes importancias, para serem descontadas pela decima parte do !'espectivo soldo mensal : de segundos tenentes a capitães, 600$;
de majores a cor·oneis, ROOS; a gcneracs, 1 :200$000.
Desses adeantament<)S serão descontadas as dividas que tenham sido contrahidas pelos refef'irlos officiaes.
Nenhum outro n bono previsto em lei se fará sinão sob condição de pagamonto integral dentro do corrente anuo.
Art. !J5. Fic:un tmnsl'er idas para o 1\Iinisterio do Interior, com as respectivas verbas, a~ rompanlna.s regiouaes do Acre, que passarão a constituir
torças das raspectivas prefeituras, podendo nellas servil·, em <'omrnissão militar,
ofliciaes do Exercito requisitados pm· aqiJelle lllinisterio.
Art. 56. Ficam snpprimictas, por contra virem á lei de vencimentos militares, e salvo tão so'Jmente os rlircitos adquiridos reconhecidos pelo Poder Jndiciar·io, todas as g!'atilkações esprciaes que, a titulo diverso, ainda percebem
olliciacs no desernpnnhu dü fnncções de earacter militar ou que se p!'endam a
estas, sendo que os offieia~lS do Exercito, no <lesempenho do funcçõcs technicas,
poderão perceber· dut·ant<l o tempo em qnc estiverem em serviço, afastados das
sódes de suas cnmmt>oiÕ<l~, uma dia ria, qne lhes scr{t arbitrada pelo Ministerio
da Guerra.
•
Art. 57. E' fixado em 600 o uumct·o do alun~nos do Collcgio Militar do Rio
de Janeiro e em 200 o de caua mn dos collegios militares de Pm·to Alegre e Barhacnna. O numero dn alumnm gratuitos no Collegio Militar elo Rio da Janeiro
não pode!'{t exceder dn 100 c o dos coiiPgios militares de Porto Ategre e Barbaeona d<) 40 <·ada nm.
At·t. 5H. Conl.innam em vigor os al'ts. 4!J, 46, 4R, 4\l, § 2• do at·t. r;o,
51 c !J2 da lei 1!. 2.92'~. de !í o1e janeiro de 19i!J (32).
Art. !J\l. Fiea 'npprimido o A!'scnal de Guerra de Matto Gro~so, respeitados os dir·citos do·; :wtnacs fnneeiouarios, inclnidos no)ste num()ro os operario;;
que tiverem mais dtJ 10 anuos de .~erviço, sem qne isto lhns assegure direitos de
flliiGCÍOllitrios pnblieos.
Art. 60. O mee:tni<}•_• tcchnico que ~et·ve actualmente no levantamento da
Carta Geral da Bqmhlka, terminada. e~ta eomm1ssrw, passará a servir, na
mesma qnalidad<', junto ao Esta.do-Maiot· do Exet·cito, com os sPns vencimentos
acf nai'S c ns \'antagens e regalias dos demais funccional'ios da União.
At't. li!. Os alumno~ dos collcgios militares poderão ser transferidos de nm
para outro dcssos estabeledmont.os no fim dos annos lectivos, c l'Úmente nessa
t~pt)(':L, a pndido dos re~pet~tivos pacs on tutores, conendo por conta destes
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todas as desper.as decorrentes, e rlcsde que haja vaga na respectiva classe de
gratuito ou contribuinte a que pertencer o alumno.
Art. 62. CotTerão por coufa dos cofres do conselho administrativo dos
collegios militares as despezas com as gratificaçõe" de re;scncia de tm·mas,
quando se tornar nccessaria a divisão de turmas, nos trrmos do a!"t. 1 t7 do
regulamento approvado pelo~ dec!'et!)S 113. 10.1\Jil, de 30 do abril de 1\J13, c
10.832, de 28 de ma!"ço de 1\114.
Art. ü3. Nenhum oflieial do Exercito po.Jer(L sc1· promovi<!o por merecimento sem que ;Í.s outras condições lc;:racs reuna a de ter, l'elll menos, no ptb!O
em que estiver, 8Cis mczcs de e!l'eetivo serviço militar em um dos Estados do
l'ar{L, Amazonas, l\Iatto Gro~::o, Paraná on Hio G!'ande do Sul.
Art. u'Í<. Na vi;:reneia desta lei, não se pt'CCII!'herfw as va;~a;; de scguiHlo~
tenentes pltarrnaceuticos c vderinat•ios, sPndo stimcnte nomeados nas vagas
existentes c por existirem os tres iufcriores Imbilitadus 110 ultimo concurso par<~
pn~enchimcnto das va~a3 do primeim poslo de pharmaccuticos.
Arl. 6;;. Fil'am supprimido~ no Arst'nal <ln Porto Alegre, á proporr,ão qne
se derem vagas, m logan•:.; rh dtHl' c!wfes rle ~~·c<:~o, dom; qn:1rlos officiaos c
um agente de eompras.
Art. (}(\. o~ VCllCIIIiCntos íl% :dllllliiOS da Eseüla Milita!', salvo ns actnalmento jiL matriculados, ~crão os seguintes: no citrc:n fundamental - soldo de
praça simples; no 1° amw dos cursos cstwciam - 'oldo cil! ~cgnulo sargtmto;
110 2° anuo dos mesmos eursos e escolas praticas- soldo de primeiro san:cnto.
Art. ü7. Fiea c!'eado 11111 Gauineto ele Identificação de Guerra sob a direcção de pessoa eornpetentn, de nnmeaç~o ao critcrio do l\linistm e que did·
girá o scrvi<;o, o qnal const.ar;'L do Gahincle Cenlral, com séde no Departamento
da Guerra, fomceendo informa<;õr:s ás regiões por mdo da~ irnlH'essões dos 10
dedos do individuo, COl'l'l'lldO as dcspczas pt>la verba \la.
U Gabinete estará em permuta com o Gabinete do Identificação c de Estatística da Policia, para perfé~ita harmonia do ~cniço.
Fica obrigada a idcnt.ifical;:io de todos os otliciacs superiores r iufcrim·es e
praças effectivas do Exereitu.
Ar·t. GR. O Govert<o providenciará para que os venci meu tos dos empregados não titulados dos lwspitacs militares snjam p<lgo:; engbuadamente, como
determm~L o deereto n. B.o\:7, de :a de marçn de 1\lli, ce,:saudo o abuso
de serem dividido,; em ordenado c gratificação, como se vê na tabel!a.
Art. ô9. Yah;rão para matricula nas r;seolas militares os exames de estudos prcparatorios considerados validos pelo Govcruo pa!'a matricula nas es·
colas civis de ensino snpl'.'·ior da Repnb\ica, excepto os dl~ mathematicas, qnc
serão prestados reraute nwsa.s examinad<>ras naqut!llas escolas. DP~ta nlti111<L
exigeneia fieam isl~ntos os candidatos qnc tiverem j<'t sido adrnittidrrs (L rn;ttricula no curso snpel'ior da Escola l'olytedmka.
Art . . o. Os pt·ofessores cathedratieos rins iustitntos 1:1ilitarl'S de ensino
terão as honras do posto <in tcncntr~-eor(Jncl, oq adjuntos as do posto de majur·
nos coadjuvantes do f~llo'!no, com m~ris d<• ·10 anno,; do.\ snniço 110 lll:t!cistcri",
as do posto de capitão.
Art. 71. Fi<·a o Govnrno autorizado a reílH'IIJal' os arscnar.s, dando-lhrs
?ai·at:t<:r tcc!mko, rwlnzindo os quadro•, podendo snppritHii' os arsenacs íJIIC
Julgar· mulcts aos servil;os do Exm·l'it'), rcspr•itandn o dit·eito dos fnHccionat·i"s
e opcrarios, f~tHil'ormc j:'t di,pü:l o 11. IX, art ..u, da !:li 11. :!.\12\·, de ;; de jaii'.'iro
de 191!i.
. A!'t. 72. Fica extensivo aos al11mnos qno conrlnircm o emso de €·ngcHhana pelo regulamu11to de :{0 de abl'il de 1~11:;, o decreto 11. 731, de 30 de dezembro de -1 \!00, cstenricndo aos engenhCJI'OS miliLt rt~s pdn n'gnla ml'lllO dn
1893 os titulo~, vautagen~ rl regalias dos de JS:L
At·t. 73. A commissáo de JH'OHWÇÕ!'S se cnmpor[t do chnfe <l•l Eslado-i\laior,
como prcsidenW, do ehcro fio D,,.partamcntn da GtWJTa do commandante da.
região P mais qnatro gcne!'ans cscolllidos para servirem' por um anno, dentre
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os combatentes qno oxer·cem commissão nesta Capital. Quando se tratar do preenchimento do vnga no Corpo de Saude, tomará pnrte mt commissão o general
inspector daqnelle serviço.
At't. 74. O Presidente da Republica. é autorizado a despender, pelo Ministeria da Agricultura, Industria o Commercio, com os serviços designados nas
seguintes yorbas, a r1nantLt de 101 :680$3!i:.J, ouro, e 14.234::JO!l$710, papel:
Ütlf'O

f. Secretaria de

E~ ta do.

l'O['Ol

"Pcs~oal>>

diminuída d<~ ü:OOOS na sub-consirrnaç~o <h·~tinadn á rnpre~entaçfto do"milliSLro; de 2:40US pela fixaçrw dos
veueimentos do en.~ouheiro em !l:uOOS;
de 7:200$ pela supprcssão do cargo
dP auxiliar do dcs<~uiüsta, e no <d\latcrial», dirnitmid:t do 5:ouos na subconsifir~ar;ão destinada á publicação
do almanak ; de i 2: OOOS ua sub-con~ignação dustinad:t ao se!'Vlço genoaiogiC'o; dn (j :OOOS ua snb-eousigna<;fio df)Stinacb. aos artigos do expcdienlt~, etc.; do :l:OOOS na sub-c<>tlsignaç:io destinada á publica<;ão do
relatorio do mhtislro; de 1:20US na
sub-consi~nacão destinada á conseryação do ~.i<trdim, etc. (snpprirnindose um dos lop;aros ele jardineiros); de
1: ~OOS na dustin<tda ao fat·damento
do> correios, etc.; c de 1 :200S pela
suppre~são do destinatlo ao porteiro
como auxilio para aluguel de casa·;
de 2:000$ na consignação " Dcspezas miudas, etc. •>; de 1 :OOOS na consigi!at;ftO " Conservação o custeio,
etc.»; de 1:1265 na consignaçilo
"Para asseio do mlifkio, etc.n (ficando_ suprin:ido um trabalhador) ; de
1 :OSOS na consignação "Para consumo
d'agnan, c augmentada, no "Pessoal»,
de 1;:2008 para um auxiliar desenhista
do Seniç'' do lkg1~tro Gcnoalogi<'o, ote.,, ....................... .
2. Pr~ss:Jal con:Tact;ulo. Angmeut:ulo de
liO:OOOS, p:tp1~l.; ................. .
1. Sord<;o dn l'ovoanwnto. No pessoal d<t
dirw"toria, angn:watada <!e 7:200S,
para o paganwnto de dons da<:tylogt'.lphos, e 110 ~~~htelialn, diminui<la
do 8:200S, redigindo-se esta consigna,:rlO da s~guiute fúnna : "Artigos
de uxp<~dientr•, despezas miudas ele
p['ompLo p<•gamonto, fardamouLo, dcspezas postae:> e teiegraphtcas, ~wqni
siçflt~s de revistas o jonw.es, publicações, eneademaçõcs, ü: ROOS; no pessoal da Jlospedat•ia de lmmigt·antes,
No

Gft 1: 2Eíi$000
-1 ·?.(\:

ouosooo
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diminuída de 33:31JOS pela suppressão
úos sogniutes logares: um medico e,;.pocialista de molestias de olhos, ....
7:2008 ; qnaLro serventes, ":SOOS ;
um co:dnheiro, i :4HJS ; um patriín
do lancha, nm machinista, dons fi)gt~istas, tres mari11hciros, dons tripulantes, a 1\1:920$ ; c 110 mate !'ia!
dimi1111ida de GO:OOOS na eonsignaçfw
ui\linlr'llt.a,;ã•J do imrnigrantos, ote. n;
de 11 O: 0005 na cousignação «Transporte no int<~rior, dt:. »e de 2~·0:0008
a eonsi~uação 11. IV uSrwvic;o de Coloni?.a<.;:-um, redigiudo-se a sua ultima
parte da soguint.e f'<'l!'m:t : O IIC<'Ps~al'io
ao seniçn cl:ts inspecto!'ias,
c·.ompl'(~helldclldo ns wladm·es para
OS !IIWh~o ..;; Plll:tliCÍpadm:, IJern COIIIO
aluguel de casa, diarias, ajudas de
c·.nsto o dt>spe?.as de transporte, cor•sorvacão c custeio dus nndeos coloniaos, ·inclusive traba lh;uloros, ..... .
ft.()():OOOS ; diminuida !lo 33:ü001l no
pessoal ofledivo da mesma eonsigna';rw pela suppressfw de dons in~p3ctoJ·e~ c dons ajudantes ou prcposto3,
e de s:;: soos 110 lll:tt'3rial c pessoal
em c~ommissã.o, reduzidos os nndt~os
a 1 f, com o seguinte pessoal c;ula
11111: um adrniuistrador. 3:•i00S ; um
professor pl'im~rio, 3:000S; um medit:o, i: 800$ ; 11111 phannaccnt.ko,
:i:OOOS; um S']I'Ve!Jto, !:2003; ang-mrutada. a Bll'SI!Ht ennsi:mac;,ão, Ih)
pessoal efft~divo ele 14:-íOOS para paga men to de q ual.ro pmpostos a 3: liDOS
cada um............ . ........... .
fr.• Expntts~<) Eennomica do lll'azil. Hedigicla da SCf!;uiute fúnna·: pal'a att••tHIPJ'
:is necnssidades 1lo snt·dçu, ;t j1:izo
do 1invm·no ..•.....•..............•
!i . .T:u·dim Botanil'.o. A 11 g 111 o 11 ta da d<l
KO:OOOS, passa11dt> :\· eo11~titnit' 11111a
'"1ec~o do .Taeclim o :t\'tllal liOI'to Flom-;tal o sn hstitnidas :1s t ahdla~ d:1
proposta pela srgni•lio:
<d'cssonl » :
f dired.or. ordenado ·12:000~, p:ratit'lca<;:1 o ü: o oos - I:~: o•JOSOOO.
2 r:li!'f,J~ d<J st•t:çiín (s<~11do 11111 ddlt~S o
adnal dit·t~etor cl" llort.o). OI'dnll:l<lo
l-l:UOO;';. :;: r :1 t. i r i e :1. ,. ;; o ft:OOO$ ---~4-: oousooo.
·
:l ajudau t.r~ (~n11do um dcllrs o

act.u;~J
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ajudante do Ilot•t.o), ordenado G:LOO$,
gmtifieação 3: ~oos - 19 :2oosooo.
naturalista auxiliar, ordenado <lc:800S,
gratificação 2: ·tOOS - 7: 200SOOO.
naturalista viajante, ordenado 4:800S,
gt·atilicação 2:4005 - 7:2005000.
JH'Oparador desenhista e consnrvador·
do he!'IJal'io c rnnseu,ordcnado 4:800S,
gt'atiflcação 2: 1~00~,( - 7:200$000.
oscriptnrar·io bihliotlwral'io, ordenar! o
3:600$, gr;tti fieaçií o 1:800$!):400SOOO
auxiliar (o aetual do llorto), ordenado
3.:200$, grat.ifir·.a<;ão 1:600S -4:800$000.
t j;tr.lineiro-dwfu, ordenado ::1:2005,
gratifica<;ão i:!iOOS -4:800$000.
chefe de cultura~ (o actnal Jlor·to), nrdenado 2: 800~, gt·a tifkação 1: ·íOOS4:200$000.
por·teiro, ordenado 2:0005, gratificação f. :0008 - :{:0005000.
f. jardineiro de 13 classe (salario mensal
de :2008), 2:4008000.
2 jardineiros de 2• da,;se (salario mensal de 180$), 4:320$000.
6 jardincir·os de 33 classe (salario mensal de t:iOS), 10:800~000.
"!\<latel'ial»:
Objectos de expeJiente, publicações
scientificas, cditles, cncadet'lla<;ões
c~ acquisição de !iVl'os, folhotoq, rrvista~ c jornaes para a bibliothcca,
5: OOOS; acquisi<;ão c conservação dn
matel'ial agrado enmpt·chcnclcruio
machinas, instrumentos, fenamentas
~~ utensilio~ <lo lavoura e jar·dinagmn;
mat2t'i:tl para labol'atorios e para o
estudo das madcir as c plantas fibrosa~ ; mobiliario ; conservação P
•lcscnvolvinwnto dos herharios, museus, estufas, nstnfins r'. viveiros,
12:0003; diarias, ajudas de cust.o,
pa~sagons, ft'PI.c~, carrntos c ctc..;pezas de tt·ari-<p<~rte comprclwudcndo
acquish;ií0 c eon!'.I)I'Val/tO de arreios,
vehiculos e dos respectivos. aecessorios ; compra du alinlc~ntação, fer·ragem e tratamc1rto de•. animacs ; cornhustiv<'i par·a ns auto-caminhões c luhrifieant<•s ; illumi;la<;;-to r) forç:L 111otr·iz; fardamento do pot'toiro e dos
guard.1s {t ra7.fio de 2008 annuacs
para l'ada 11111 ; o o pagamnrtto d1~

continua aqui->
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um dactylographo em commissão á
razão de 300S mensaes e do servente
encarregado das observac:ões meteo·
rologicas á raz;lo de 30S mensaes,
28:0005 ; acquisiçrw de plantas, sementes, adubos, corl'ectivcs, fungicidas, insecticidas, material pat·a. embalagem de plantas e sementes, comprehendendo o neccssario ao fabdco
du caixotes c engradados c despm:as
miudas o cvontuaos, 11i:OOOS; salarios de guardas, fiscaes, feitor·es, operarias, tratadores de animaes, trabalhadores, serventes, cocheiros, carroceiro, chauffeurs e aprendize~,
100:1:205 ccons!'rvacão de edificios e
obras d,; arte 5:200S; pagamento de
um correspondente 110 ('Strangeiro
par<> o seniço do hcrbario, á razão
de 1 :Ti8S, ouro, antwahneutc ...•..
6. Serviço de Agricultura Pratica : " Pessoal» DirPctoria : 1 director. ordenado 12:000S, gratificaç:to 6: OOOS 18:000SOOO; -1 agronomo, ordenado
4:800S, gratificação 2:400$- 'i:~oos;
3 primeiros olliciacs, ordenado 5:600$,
gratifiea<;ão 2 8008- 25:200SOOO ; 1
auxiliar agronomo, ordenad,, 4:000S,
gratificação 2:000$ - 6:000$000; 3
segundos olliciaes, ordenado ~:OOOS,
gratificação 2:000$ - 18:000$000;
1 auxiliar de defem agricola, orde.
nado 3:2008, gratificação 1: 600S 4: 8005000; 5 terceiros officiaes, orde.
nado a: 200$, gra.tifieação :! : 600S 2±:0005000; -! encarregado de distribuição de sementes, ordenado 3: 200S,
gratificação 1 : GOOS --- 4:8005000 ; 1
encarregado de despachos, ordenado
3: :WOS, gratifi(~açito :! : GOO$- 'f: 800S;
:~ esercveutes da(:tylogi'apho>, ordenado 2:400$, gralifie::u:ão :I :200$ 10:i-!OOSOOfl ; 1 guarda do material,
!Jl'(lenado 2:400;), gr•atificação \ :::lOOS
- :l: GOOSOOO . 2 auxiliares do distrihuiçfto d<' plantas n sementes, ordenado :! : 400S, g·ralilica<;ão :1: 200S érdenado
i:200SOOO ; 1 portoit·n,
2: 400~, gratilica<;rw 1: 2005-:.J: GOOS ;
1 continuo, ol'Cleuado:! :GOOS, gl'atificação 8008 - 2 :.l-003 ; 2 serventes
(salat·in mensal de !tiOS). 3: IJOOS,
total, iH:OOO$; It!spcctorias agl'icobs c campos de demonstr·açfw :
:! 4 inspPctorcs agrieolas, ot·dcnado
4:8008, gratifica<;ão 2:400S-100:800S;

f :7788000
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H chefes de culturas ou ajudantes
dos inspectores agrícolas, ordenado
2:000$, gratificaçfw i :000$-4,2:000$;
40 instructores agricolas, ordenado
i :2008, gratificação 6008- 72:000$;
total 2H: 800$000 ; cinco estações
geraes de t>xpel'imentação: 5 directores, que axercerão o cargo cumulativamente com o de chefe de secção,
gratificação 4:800$ - 24,:000$ ; ti
chefes de secção da agronomia, ordenado 4:800S, gratifiC<lÇàO 2:400836:000$ ; 5 chefes de seccão de chimica, ordenado 4:8008, gratificação
2:4001,1-36:0008; !; ehefes de secçfto
de biologia, orden<~.do '~: 800$, gr·atilicac;ão 2: ·I OOS -:- :16:000$ ; 5 chefes
de cultura, ou a.Jndantes de chefe de
secção, ordenado 2:000$, gratificação
i :OOOS - 15: OOOS; 5 escripturarios,
ordenado 2:400$, gratificação i: 200S;
- i8:000S; 5 porteiL·os-continuos, or·
de nado i: !iOOS, gra tificaçã.o 800S :\2:0008; li serventes ( salario mensal
de iOO$ ), 6:000$, total, i83:000S.
c<l\iaterial» : Directoria e suas dcpen
dencias: publicações de editaeg, boletins, questionarias, mappas agrícolas,
instrucções ele caracter pt·atico que
interessem directamente á agricultura, acquisição e encadernação de
livros, revistas e jornaes scientificos
de interesse agrícola, 25 :OOOS; objectos de expediente inclusive machinas de escrever, 50:000$; compra de casulos e acquisição e embalagem de plantas e sementes para
distribuição gt·atuita aos agricultores
e para outros fins previstos no regulamento approvado pelo decreto
n. H.lil!), de 10 de março de
i91li, 180:000S (37); alugueis de casas
para funcciouamento das inspectorias
e installação de stocl•-lwuse de maehinas e instrumentos agl'icolas,
25:000S; para diarias, ajudas de
euslo, passagens, fretes e dcspezas de
transporte de pessoal e material,
compra ou :llugnel, tratamento c
arreiameuto ele animaes para o, ~er
vic;o, fundação o custeio de riovos
campos de demonstraçüo ou estações
oxpel'irnentaes, indusive uma e:::tação
de pornicultura c para supprir a deticiencia de qualquee das consignações desta verba, 520:000$; compra,
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conservac;ão e concertos de machinas,
instr·umentos, l'erTarnentas o utensílios <Jgricolas, eornprehendcndo o
quo l'úr preciso para as omcinas o
mais servic;os dos campos de dernonstrac;ã.o, compra, tratamento e ar·roiauwnto de animans para manejo
dessas machinas ou iustr·umentos, u
aequisic;ãu de~ c:ombustivd para o
mesmo lim n do material necessario
[ts ditas ollidnas n ao~ labor:ttorios ou
gabiuetc:s, -!!iO:OOOS; aequi>'ição de
adubo~. eorroctivos, inseeticidas c
fcmgicid.1s, 80: OOOS ; consm·vação,
asseio c illmniii<IC'ãO dos cclificios da
dircctnria c suas· dc:pendoneias, coristrucc;ã.u de edifidos para as estaçõe,;
cxpcrimontacs ou campos t!e demonst!'ação, acquisic;ão e eonservac;ão de
mo veis c outras despezas imprevistas
ou eve.ntuae~ e consti'llCT.J.o ou auxilios par;t a constnwt;fio de estr·aclas
de rodngom, :HJO: 000$ ; para o serviço de inigação, compt·ehendenclo a
acquisição e tran~porte de machinas,
apparelhos e todo o material necessario, c para o pagamento de trabalhadores o pessoal ;1ssahu·iado tanto
desse serviço como dos campos de
demonstração, das estac;ües experimentaes e de sc!'viço ele distribuição
de plantas e sementes, L700:000S ;
subvenção á Estaçfto Experimental de
Viamão, no Estado do Hio Graurlo do
Sul (decretou. íL810, de G de julho
de 1911) (38!, 76:800SOOO ......... ..
7. Escolas de Apr·eudizes Artitices. Augmentada dc1 29:000$, sendo 1 \l:OOOS na suhconsignac:ão "Auxilio para compra ck
mate!'Ía p1·ima, nte.n,e 10:000$ na subeonsignação "Aequisic;ão o couservaçfw, de.». Vinte por C8!1 to (:lO 0/ 0 ) do
total dessa rerba poderão ser applicados na aequisi<:Jo dn material para
O fll!l!'Cionamento das respectivas onJeinas, constituindo fnndo do reserva
das mesmas, e distri.buidos na proporc;ão ela dcspeza de cacl;t escola,
sem outra applica•::ln, devendo a
qtwta de cada uma das officinas ser
depositada em caderneta especial da
Caixa Economka Fec!cral, atim de ser·
uttliz<ttla de accôrdo com as suas IH:cessidadcs; diminuída ele 79:800$ no
pessoal pela redncc;ão dos vencimentos dos mestres de officinas, profes·
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sores prima1·ios e professores de desenho, de 3:6008 para 3:0008000 .••
8. Serviço Geologico c l\Hneralogico. Diminuída de 37:000$, na seguinte proporção :
"Pessoal» :
Reducção nos vencimentos dos t1·es geologos, 7: 2008000 ;
lllem nos vencimentos de um petrogi·apho e um ctdmico, t~:soosooo;
Idem nos veudmentos de um ajudante
de geologo, 1:2008000 ;
Idem nos veneimentos de um escrevente dactylographo par·a equiparai-o
aos dactylographos da Secretaria de
Estado, 6008000 ;
1 escriptnral'io, 5: •oosooo ;
3 serventes (inclusive as gratificações
cspeciaes de 100$), 7: !:lOOSOOO.
«Materialn :
O necessario ao serviço, etc. (supprimindo-se as ultimas palavras - e o
auxilio para aluguel de casa ao porteiro á razão de 30$ rnensaes), .....
1o: 000$000 .....••.•......••...••.•

Papel

t • OtH; 3001,!000

1Vl: WOSOOO

H. Junta Commercial. Diminuída de 600$
~O.

pela suppressão do auxilio para aluguel de easa do porteiro ..•........•
Directoria Geral de Estatística. Dimiminuida de 45:6005, na seguinte
proporção: "Pessoal": quatro primeiros officiaes, 33:6008 ; dons segundos offieiaes, 12:0008. " Material ": diminuída de 15: 3005, ficando
assim redigida :
Titulo I
Acquisição e conservação de moveis,
livros e a~signaturas <ie jornacs e
rnvistas, 5:000$000 ;
Ohjedos de Pxpcdicntc c puhlicar;<•es
d•~ editaes, 10:0008000 ;
Taxa de esgoto, 1428500 ;
Dospezas miu1las c de prompto pagamento, 2:0008000.
Titulo JI
O neeessario ao serviço da typographia,
inclusive de brochuras e encadernações, i5:ooosooo.

77:972SOOO
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Titulo lli

Para occorrcr a quacsqucr de:;pczas
extt·aordinarias c imprevistas, inclusive o pagamento a dial'istas para o
serviço da typogt·aphia, 5:ooosooo.
Total, :!7: i42S:;oo.

l'otal

d~t

verba... . . . . . . . . . . . . . . .

" t,,,.,,,

•• , • , •

li18:822$li0()

1 J, Dircctoria de 1\lctcoro\ogia c Astronomia.

Diminuída de 101,:2'tü$ na
proporç:to :
« l'essonl ":
2 auxi.liat·e:: meLeorol<,gist:ts du 2'·
d:I~SP-, 'j: 200;)000.
~cgninl.c

" i\! aterial n:
lm~, de., !j: U00$000 ;
eonccrto, etc., 5 :OOOSOOO ;
Pagamento do pc,,;oal das estações a
que se refere o art. 7:~ do regulamento, etc., 10:0008000;
Para attcndm· a nccessirlacles imprevtstas, etc., 4:000$000 ;
Pagamento do pessoal rlas csta':'íes a
que ~u referem os arts. 3-l c 3·~ :
dons observadorrs dn c~ta!.;ü<~s dn
2" cb:ssn especial, 2:880$ ; dons olJ·
SI)J'vadorcs de est:tç~o de 3" e\:1sse,
1 :noS; dous inspcc:torcs, ~:880f!OOO.

Expcdic'n Ic,
Acqni~ição,

Subvenções:
Ao Estado de S. Paulo, !O:OOOS ; ao
Estado elo Rio Grande do Sul, •.•..•
10:000$; ao Estado de Minas Geracs,
!j: 360$ ; para a conserva,;fw das
ohr::~s, o te., 40:000$000.
Tntal d:t verba •..•..••.•.....•.•
!2, 1\fusen Nadrmal:
« Pes:::oat .. :

:f. direelor, fll'dOLlado 1:.!:000$, gTaLii1C:t<;ão u: OOOS - 18:0005000 ;
4 chefes de socç;w c professores, ot•dcnado 8:000$, gr:ttifica1;~o .],:OOOS -/18: ooosooo

;

J su bsl.itutos, ordenado C.: 4003, gratilka,;ilo :1:200$-- :!~:800$000;
6 J1l'Cp:tradnrl'·:, O!'dtm:ldo
:{:600$,
gra.tilica•::·ío 1:300$ ··- :l~:t<00$000 ;
1 ~;ecJ'•~I :trio, onlf'nado 5: 1\0o:~. gt·a I i fi(':tc,l.n 2::lOOS- 8:400SOOU ;
hihliol.hueario e archivista, ordenado
!i:600S, gratifica<:flo ::}:800$
8:,1008000 ;

Mi2; 960$000
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t escripturario, ordenado
3:600$,
gratificação 1:8008 - 5:4008000 ;
1 ajudante de bibliothecario, ordenado
3:2008, gratificação 1:6008- ••••••
4:8008000;
1 desenhista
calligrapho, ordenado
4:0008, gratificação 2:000S
6:0008000;
1 dactylographo, ordenado 2:4008,
gratificação 1 : 2008 - 3: 600$000 ;

1 chere de laboratorio de chimica,
ordenado 8:000$, gratificação 4:000$
- 12:000$000;
1 assistente de chimica geral, ordenado 6:400$, gTatificação 3:200S9:600$000 ;
i assistente de chimica vegetal, ordenado 6:400$, gratificação 3:200$9:600$000 ;
1 chefe de laboratorio de entomologia,
ordenado 8: OOOS, gratificação 4:000$
- 12:000$000;
i chere do Jaboratorio de phytopathologia, ordenadq 8:0008, gratificação
4:000$ - 12:000$000;
1 assistente de entomologia, ordenado,
6:400$, g1·atificar:ão 3:200$- ....•
9:6008000;
1 conservador de archeologia., ordenado 2:400$, gratificação 1:200$ 3:600$000;
1 porteiro, ordenado 3:200$, gra tificação 1 : 600$ - 4:800$000 ;
f correio, ordenado f :6008, gratificação 800$ - 2:4-00$000 ;
Guardas, serventes, jardineiros, modelador, c:trpiutciros c pratic.'lntes,
!i0:000$000.

ul\[atel"iaJ, :
Acquiskão e conscl'Vat,ão de livros,
jornacs c revistas, 4: OOOS ; o bjcctos
de experlicnt0-, cueademação, impressões, editaes c outras publica<;õcs, rotulos c gravuras, comprehendendo a impressão dos Archivos
do 11-Iusen, 7:000S; instrumentos, modelos, apparelhos e utensilios, acquisição de dl'ogas c substancias pa1·a
os l:tboratorks, cxcluido o de biologia, 7:000$ ; compra c concerto de
apparelhos de gaz e consumo deste
para a illummac<ão e para os laboratorios ; custeio e conservação das
Poder Legislativo. - 1916.- Vo!. I.
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installações clectricas c consumo de
elcctricidadc, 2:500$: transporte de
pessoal e material, dia!'ias c ajudas
de custo, 2:000$; dcspezas miudas
e cvcntuacs, comprehcndendo o pagamento de um correio, á. razão de
2008 mensaes, e a substituiçfto do pessoal, de accôrdo com o regulamento,
4:0008; obras de conservação e outras ; reparos e limpeza do edificio
do Museu c suas dependencias ; concerto de vitrines, armarios e outros
moveis, 2:400$; para ô Horto Botanico <~jardins annexos (pessoal e material), 10:000$000............•....
i3. Escola de Minas. No " Pessoal n, augmentada de f :'6898210 a sub-consignação " Gratificaçfto addicional dos
lentes, etc.» e no « l\latel'ial "• augmentada de 2:000$ asub·consigna<<ão
"Excursões e estudos praticos » e de
5 :OOOS a sub-consignação « Laboratorios e gabinetes n ••••••••••••••
:1.4. Serviço de Informações. No «Pessoal n,
diminuída de 8:400$, pela suppressão
do logar de um ajudante ; e no « 1\Iatel'ial "• de 47:0005 na seguinte proporção : impn~s!"ões c publicações,
5:000$; serviço tclegraphieo, 40:000$;
expediente, 2 :OOOS (ftcando assim
redigida) : « Expediente, machinas de
escrever e de calcular, asseio da repartição e despezas miudas c de
prompto pagamento"· •.•••.•..••••
{5. Serviço de lndustria Pastoril. No «Pessoal», diminuída de 314:8008, pela
suppr0ssão das seguintes consignações : um chefe de secção, um ajudante, um vctcrinario o qnat1·o serventes da Directoria, 37:2003 ; pela
rcducção dos vencimentos dos inspcctorcs a 7:200$ c dos veterinarios a
ü:OOOS, pela suppressão dos gnardas
de banheiros, c pela reducção a fO
do uumm·o de serventes das inspcctorias vctcrinarias districtacs (titulo li), 90:0008 ; pd<L suppt·cssão
de dons inspectores c dons auxiliares
verificadores do Scniço de Inspecção
das Fabricas de Productos Animacs,
28:8005; pela supprcssão de 96:6008
no pessoal dos postos zootechnieos
supprimida a quota de Viamão c
substituida a tabclla pela seguiute :
Trcs directores, ordenado 8:000$, gratificação 4:0008 - 36:000$ ; tres

Pa.,el
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veterinarios, ordenado 4::8008, gratificação 2:400$ - 2 t : 6008; tres secreta rios ( encarregados da c:ontabilidade), OI'denado, 4:000S, 15ratificação
2:0008- '18:0008; tres almoxarifes,
ordenado, 1: 600$, gratificação 800$
- 7:200$ ; tres porteiros-contínuos,
ordenado 1 :2008, gratificação 6008
- 5:400$; pela reduc<;ão de 4:000$
no pessoal das fazendas modelo de
criação, substituída 11 tabella pela
seguinte : fazendas de Santa Monica.
e Uberaba: pessoal: dons directores,
ordenado 6:400$, gratificação 3:2008
-19:200$ ; dois secretarias, ordenado
3:2008, gratificação 1 :600$-9:6008;
dons auxiliares, ordenado 2:0008, gratificação 1 :OOOS- 6:000$; para quatro
outras fazendas: pessoal: quatro
directores, ordenado 4:000$, gratificação 2:000$ - 24::0008; quatro
secretarios, ordenado 2:000$, gratificação 1:000$ -· 12:0008 ; quatro
a u x i I i a r e s, ordenado 1:333$334,
gratificação 666$666 - 8: OOOS; e pela
reducção de 3t :2008 do n. III (Inspecção Veterinaria de Portos) ; e de
27:0008 dou. VI (lnspecção de Lacticinios). No « 1\laterial "• diminuída
de 158:5008 n:1 seguinte proporção :
artigos de expediente, etc., 3:000S ;
publica<;ões de edltaes, etc. 3:000$;
alugueis de casa, etc. 16:0008 ;
diarias, etc., tiO:uoos; despezas de
transporte, etc., 30:0008 ; custeio de
bioterio, etc., 20: 0008; postos zootechnicos -quotas correspondentes ao
Posto de Via mão - 36: 5008 ; eliminadas na sub-consignação « Alugueis
de casa, etc.» as palav1·as «C auxilio
para o alugue~! de casa ao porteiro á
razão de 60S mensaes ,; augmentad:t
de 36:2008 na parte referente ás fazendas modelo de cl'iação c substituída a tabella pela seguinte : Fazendas de criação de Santa Monica e
Ubcraba : alimentação, ferragem c
tratamento dos animaes, comprehcudendo compra de instrumentos cirurgicos, drogas e medicamento~
8: 600$ ; diarias edespezas de ti·ansporte de pessoal c material ; acquisição de livros, revistas e jornaos ;
encadernações e impressões ; artigos
de expediente e despezas miudas,
6:0001.1 ; compra e transporte de ani-

3iO

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

Papel

maes no paiz ; acquisi<;ão c conservação do material agrícola ; mobiliarios, vehicnlos e arreios ; illuminação e força motriz, comprehendendo oamae pgnto do pessoal eucarregado das installações electricas,
material para as obras de conservação e out1·as que forem necessarias
ás culturas e demais sorvicos das fazendas e dospezas eventnaes c imprevistas, 15:000S; acr1uisi<;ão de plantas,
sementes, adubos, correctivos, fnngicidas e insecticidas, 3:0008 ; salarios
cte feitores, fiscaes, guardas, servente;;
de estribarias o vaccarias, trabalhadores ruraes, operarias e do pessoal
das estações de monta, 26 :OOOS; para
as outras quatro fazendas : alimentação, ferragem, etc., 18:000$ ;
dia rias e despezas, etc., 12: OOOS ;
compra e transpol'te, etc., 26:000$ ;
acq uisi•;fLO de plantas, etc., 6:0008 ;
salarios de feitores, etc. 40:0008 ;
elevada aconsignação VIa 1.200:000$,
ficando assim redigida: uPara o desenvolvimento da industria pastoril
no paiz, comprehendendo a concessão
de premios aos agricultores e criadores que tomarem parte nas exposi<"ões agro-pecuarias ; a importação,
ou acquisiçfto no paiz. de reprodnctores de raça ; o estabelecimento de
estações de monta nas regiões que
não puderem ser att.,ndidas pelos
postos zootechnicos e fazendas modelo
da criaçfto ; a montagem de banheiros insecticidas e o desenvolvimonto dos servic;os previstos nas diversas consignações desta verba, cuja
deficicnda lô!' recouhecida pelo Governo, bem assim a fnuda<;fw c
custeio <le novas fazendas dt~ cl'ia<;ão
e o auxilio de quo trat.a o art. t:l6,
§ 1°, do decreto n. 11.460, do 27 de
janeiro de f 915 (39), até o maximo de
5008 por banheiro construido durante
o exercicio, e podendo o Governo
CI'Car, por esta consignac;;1o, uma
escola de lacticiuios em lllumenau,
igual á que fnncciona em Barbacena,
dando o Estado de Santa Catharina
o tmTOIJO qne fm· ncccssado »; subvenção ao Posto Zootcclmico de
Viamão, uo Rio Grande do Sul (decreto n. 8.810, de 5 do julho de
1'JH) (40), 108:200$000 .•.•• , •••••• ,

3.037:8&0$000
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itl. Serviço de Protecção aos Indios e Localização de Trabalhadores Nacionaesinclustve 10:000$ para installações de
machinismos já adquir'ilos para
beneficiamento dos productos agri·
colas da colonia indígena do Rio
Pancas, no Estado do Esp1rito Santo,
rctir·ada essa qnant!a da consignação
" Povoações indígenas " ...•••....••
:17. Ensino Agronomico. No « Pess!'oal "•
augmentada de 8:4008 para venci·
mentos a mais um lente da Escola de
Agricultura de Pit• hHiros e de 4:800$
para um medico para o Aprendizado
de Satuba e suppr·imida a sub-consignação do 5:400S destinada a um
chefe de cultura da Escola dé Pinheiros e, no « Material "• diminuída
de 24:000S, substituindo-se a tabaila pela seguinte :

............ .

cc 1\IATERIAL n

Expediente, acquisição de revistas e
jornaes scientilicos e de int~rosse
agl"icola ; publicação de editaes e
despt•zas miudas, inclusive o material
para o asseio das repartições e suas
dependencias : Escola de Agricultura
annexa. ao Posto Zoot<'chnico Federal em Pinheiro, 3:000:1 ; escolas
n.é . tias da agricultura. da· Bahia e do
Rio Grande do Sul, 3:1548930 ;
aprendizados agrícolas de Satu ba,
Bahia, Barbacena e S. Luiz das Missões, 8:000$ ; total por consignação,
f4:1548930 ;

Moveis, material para laboratorio, au·
las e gabinetes; material agrario,
compreheudendo machinas, instrumentos, ferramentas, appa.relhos o
utens11ios de lavoura e o necessario
:i. fabrica do conservas do Aprendizado de Barbacena : Escola de Agd·
cultm·a: annexa ao p,,sto Zootechnico
Fe.lel'al em Pinheil'o, S :OOOS ; escolas médias de agricultura da Bahia. e do Rio Grande do Sul,
9:4648790 ; aprellllizados agt•icolas
de Satuba, Bahia, Barbac ·na e
S. Luiz das Missões, 8:0008 ; total
por consignações, 25:4,64$790 ;
Diarias, ajudas de custo, passagens,
fretes, carretos e despezas de transporte, comprehendendo a acquisição
e conservação de arreios e vehiculos

continua aqui->
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e dos respectivos accossorios, de accôrdo com as neces~idades de cada
serviço : Escola de Agricultura anncxa ao Posto Zootechnico Federal
em Pinhcit·o, 1:8001$: escolas medias
de agricultura d<~. Bahia e do Rio
Grande de Sul, 2:839$9.37 ; aprendizados agrícolas de Satnba, Bahia.,
Barbacena e S. Luiz das Missões,
12:0001) ; total por ('onsignaçües,
16:639$437 ;

Alimentação, ferragem e tt·atamcnto
de anímacs, compl'ehendendo medicamentos e instrumentos de cirurgia vetednaria : aprendizados agrícolas de Satuba, Bahia, Barbacena c
S. Luiz das Missõ0s, Hl:OOOS ; total
por consignação, f8:000$000 ;
Combustivol o lubrificantes para olllcinas c outras dependcncias ; illuminação e força motriz : Escola. de
Agricultura annexa ao Posto Zootechnico Federal em Pinheiro, 3:6008 ;
escolas médias do agricultura da
Bahia e Rio Grande do Sul,.. . .
5:6788870 ; aprendizados agrícolas
fie :Satuba, Bahia, B<~rbacen<~ c
S. Luiz das Missões, 10:0008 ; total
por consignações, 19:2788870 ;
l\Iachinas, apparelh"s, instrumentos,
ferramentas, utensílios, accessorios o
materia prima para as ollleinas ;
custeio das estaçõe~ ou deposito;:; de
machinas ; e a embalagem de plantas e outros productos, de accôrrlo
com o r·cgulamonto : Escola de
Agricultura anucxa :LO Posto Zootechnico Federal em Pi11heiro, lt:SOOS ;
escolas médias de agricultura ua
Bahia e do Ilh Grande do Sul, •.•
7:887S:J30 ; apremtizados a~ricolas
de !Satn ba, Bahia,
Harbaecna c
S. Luiz das Missf,es, 16:0008 ; total
por consignações, :!8:6878330 ;
l\lodicamentos, drogas, vasilhame o
instrumentos cirurgicos para as enfermarias e phannacias : Escola de
Agricultura annexa ao Posto Zootechnieo Federal em Pinheiro, 3:000S ;
escolas médias tle agt·icnltm·a lb
Bahia o do llio Grande do Sul, ....
4:7:l2S3\l5 : apt•endiz:ulos agrir.olas
do Satuha, Bahia, Barbacon:t n
S. Luiz das Missoes, 6:000$ ; total
pot· l:llusignaçües, 13:7:121$3\J:i ;
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Diarias, vestuario e alimentação dos
alumnos e aprendize~; trem de cozinha; roupa e ntensilios de refeitorio e dormitorio : Escola de Agricultura. annexa ao Posto Zootechnico
Federal em Pinheiro, 4:2008 ; escolas médias de agricultura da Bahia e do Rio Grande do Sul, .••.
i5:774S660; apr•endizados agricola!l
de Satnba, Bahia, Barbacena e
S. Luiz das Missões, 70:0008 ; total
por consi~naçOcs, 89:9748660 ;
Salarios de apontadores, guardas, fiscacs, feitores, operarios, tratadores
de animaes, trabalhadores rnraes,
cozinheiros, serventes, cocheiro, carroceiros c chauffeurs : Escola do
Agricultura annexa ao Posto Zooteclmico Federal em Pinheiro, 20:400$ ;
cs<~olas médias de agricultura da
Bahia e do lHo Grande do Sul, .•.•
28:394$370 ; aprendizados agrícolas
de Satuba, Bahia, Barbacena c
S. Luiz das Missões, 100:0008 ; total
por consignações, 148:7948370 ;
Acqubição de plantas, semPntes, adubos, corrcetrvos, fungicidas e insecticidas : Escola de Agricnltm·a annexa
ao Posto Zoott'ehuico Federal em Pinheiro, 2:4008 ; e~eolas médias de
agricultura da Bahia e do Hio Gr·ande
do Sul, 3:7855918 ; Aprendizados
agl"icolas de Satuba, Bahia, Barbacena e S. t,niz das Mis~ões, 8:000$;
total por consigrlitÇões, 14::18589:18 ;
Dcspezas imprevi5tas e eventuaes comprehendendo o pagamento do pessoal
extraordinario a que se refere o
art. 587 do decreto n. 8. 319, de 20 de
outubro de HH0.41): Escolado Agricultura annexa ao Posto Zootechnico Federal em Pinheiro, 5: OOOS ;
escolas 1dédias de agricultura rta Bahia e Rio GI"arHl~ do Sul, 7:8878300 ;
apr·endizados agrícolas de Satuba,
Babia, Barbacena e S. Luiz das 1\lissões, 6: OOOS ; total por· consignações,
18:8878300 ;

Para suppi"ir a deficiencia das rliyersas
consignações desta verba, 30:000$000.
Total da verba ..........•......•.••
i S. Estações scricknlas. No «!\fatorial»,
diminnida de 3:0008 na sub-consignação « Diarias, ajudas de custo,
etc. " e de (j :0008 na sub-consigna':ão « Salarios dr1 apontadores, etc.>>.

97:1:2005000

...............

63:4005000
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i9. Eventuaes. Para occorre!' a quaesquer
despezas extraordinarhts n imprevistas, inclusive o pagamento de gratificações por serviços extraordiuarios
e wncirneutos a empregados em commi~slo, passageus e ajudas de custo,
nfLO compeehendidas em outras verbas, hem assim as dospczas com as
lan<'has c serraria das fazendas d1.1
Bio Branco e com a gnat·da c eon~crva(;iw
dos bens :~lli existentes
(pessoal c material) e para oel'orrrr
á deficieucia das outras verbas .••.•.
20. Subvenções e auxilios. Para subvenções
e anxilios a escolas, estabelecimentos
(.lU instituir;ões, assim como a particulares qtw tenham produzido trabalhos materiaes ou mentaes que intcress~m á. :~gricultnra, indnstri;t e
commcrcio, sem que possa, <•ntt·etanto, exceder de 50:0008 atmwtcq
nenltmna das subven(·ões ou anxilios
que devam ser concc:iidos pelo Governo, inclusive 50:0008 a cada um
dos instituto,; de clectJ'oteclmie~t de
Porto Alegre c ck ltajub(t ...•.•.•..•

Papel
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300:000$000
!01:6808352

14.156:54.9S7f0

Att. 75. E' o Pt·csidenfc da ncp,,l.Jlica :>~1torizado:
A vender as lanchas c todo o matrrial adquirido para o Serviço de
Defesa da Rort·acha c outras rf'partiçües ou serviços cxtinctos ou reduzidos,
recolhendo ao Tltcsouro Naeional o producto das venda~, que serão feitas em
leilão, guardadas as torma!idade~ legacs;
b) A promove!' a annulla(;ão elo contracto celebrado com Carlo::: G. Wigg
e Trajano S. Viria.to de 1\fedeil'os ou, para o fim de as~egmar a livre concurrenci.a na industria siclerul'giea, a estendm· a todas as empt·ezas que se organizarem, para os fins da lei n. 2.406, de H de janeiro rle 1911, os premios,
favor·es e vanta(!'ens constantes elo decreto n. 8.570, de 22 de fevereiro de 1911,
o do art. 71 da lei n. 2.356, de 31 de dezembro de HliO (42);
c) A dar a ol'ganização que julgar cr m'enicnV~ ils escolas dc: agricultura
da União, sem augmcnto de despcza, podendo mndar-lhcs as sédrs pat·a ondn
julgar conveniente;
cl) A emancipar os nuelros coloniacs que julgar conveniente, vendendo em
hasta publica os Pdificios e outros bens qnc a União possuir nos mesmos undcos,
podendo conservat• como reservas florestaes as mattas dispo11iVPis que para esse
fim se prestarem.
A emancipação será feita por decreto c será extincta a ddrninistração do
nucleo.
.
Os lotes dE'soccupado~ o os que forem sendo abandonados pelos colonos
sm·rw vendidc•s sob pagamento integral á. vista imlistinctamente a nacionaes c
estrangeiros, mediante os preços c condições do venda estabelecidos nos regulamentos vigentes, os títulos ele propriedade sernlo passados pelos funccionarios
que para is~o forem designados pelo ministro.
a)
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Os nucleos emancipados onde houver colonos com debito para com a Fazenda Nacional, e aquelles onde forem conservadas reservas florestae!!, ou
quaesquer bens da União, ficarão a cargo de zeladores-cobr:tdores, que agenciarão a cobrança da> dividas dos colonos, e serão escolhidos, de preferencia,
entre o pessoal addido deste ou de outros ministerios.
Aos colonos dos nuclcos a emancipar, de accô!'do com M dispo~içõcs precedentes, c que estiverem com suas p!'estações em dia, sei' á concedida uma
redncção sobre as prestações restantes, desde que sejam pagas de uma só vez,
n:is seguintes proporções e prazos, a contar da data do decreto du emancipação : 30 o;., se forem liquidadas dentro de trcs rnezes ; 20 %, se forem
liquidadas dentro d1~ seis mezes; 1!) '/.,si forem liquidadas dentro de 12 mezesr
Nos nncleos emancipados, as ten·as requel'idas que ainda estiverem po.
medir o demarcar sel-o-ão por conta dos IIOVl,~ aJquircmtes, devendo esse
serviço sm· fiscalizado pelo inspector do povoamento ;
e) A modificar os actuaes regulamentos do Ministerio da Agricultura, para
pol-os de harmonia com as :tlteraçücs feitas nos diversos serviços do mesmo
l\linisterio pela presr.n te lei;
f) A entrar em accôrdo com os plantadores de seringueiras, caucho, maniçoba e mangabeira, afim de li•1uidar as rc>ponsabilidades decorrentes do pagamento de premios devidos a taes plantadores, e.V·l'i da lei n. 2.5<\,3 A, de 5 de
janeiro de HH2 (!~3), abrindo para isso os credit.os necessarios;
,
g) A pôr ~m excew:'lo os regulamentos ns. 10.10;;, de r; do marc;o de 1913,
c 10.320, de 7 de julho del1':H3 (4,1).
Art. 7G. O Governo providenciará para quo a fiscalização dos contractos
e servif;os a que se refere o art. 105 do decreto n, 9.521, de :17 de abril de
:l9f2 {45), seja feita por funccionat'ios dos quadros da'l repartiçüns do Ministeria, sem augmento de despeza.
Art. 77. O Governo não restituir{t em dinheiro o preço das passagens dos
immig1·aute~ espontaneo~ ; creditai-os-á., depois de localizados, pelo valor das
mesmas, como adoa11tamonto do pr~)ço da acquisição do lote de terras que
cada um occupat·. No caso do l'alnr do lote, casa e bem feitorias nelle existentes ser inferior ao custo total das pa•sagens pagas pelos immigrantes, o excedente ser-lhe-:'t entregue ~m sementes, ferramentas ou machinismos
agrícolas.
Art. 78. O lioYcr no fornecerá. tl'ansporte gratuito em todas as estradas
de f,•rro e emprczas de navegação da Hcpublica aos machinisrnos agrícolas
adquiridos pelos E:<tados, municípios agricultores ou fazendeil'os, as•im como
aos reproductores de rat;as consideradas nobres destinadas ao desenvolvimento
e aperfeiçoamento da pecnari~,, correndo as de~pezas pela verba 16a - Titulo V do «Material ».
Paragrapho unieo. O Govp,rno entr·ará em accôrdo com as vias ferreas
qne não forem propl'iedadc da União, quando p•·etendam rcfm·mar seus contraetos, para nelle.; incluir a disposiçfw deste artigo.
Art. 79. Fiea elevada a !.íO "lo a percentagem esta!Jelecida no art. 84 do
regulamento approvado pelo decreto n. 9.081, de 3 de nnvPmht·o de 19U
C~G), paea a cunec),são de fotos a trabalhaLlores nacionaes.
Art. 80. As csta<;ücs cxperimentaes, os eampos de demonstração, os
aprclllliz:tdos agrícolas, o~ postos zootechnicos, as fazendas modelo de crjação
c demais estabelecimentos que disponham de terras para cnlturas, além das
indispunsaveis aos estudos, experiencias e demonstrações regulamentares, poderão cultivar'~e explorai' essas terras por meio de ajustes de parceria, ·cujas
condições ficarão, em cada caso, dependendo dL) approvação do ministro para
que se tornem elfectivas.
E"es ajustes, que serrw feit<'s por prazos nunca maiores de tres annos,
ficarão >em elfeito sempr·e que o ajustante se tornar inconveniente á boa
ordem do estabelecimento ou abandonar ~nas culturas, por mais de ti·es mezes
sem causa justificada, a crit~rio do Governo.
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A annnllação dos ::~justes dependerá de :1cto rio ministro e não dará direito a indcmnização alguma, a nfto ser a do valor dos ft'Hctos pendentes ou
das pla.nta,;õe~ q ne pelo seu estado c dt>senvolvirnonto possam, a juizo da
<tdrninistraçrw, offereccr van tDgens ao cstabcleeimt•nto.
O valot· 1la indernniz:tção ser·á arbitrado por dous lavradores da ZOJHL em
que se achai' o estabelecirnent.o, sHndo 1110 escolhido pelo rHspectivo uit·cctor o
outro pela parte interessada. Os dous, de commum accÔI'do, escolhm·rw um
dcscmpatador e, si nfw cheg;,rem a aecôrdo ne,;sa escolha, cada um indieará
dou~ nomes c a sorte dc;;ignará. entre os quatro o que ueva provaleeer.
O GovPrno, sempre qne dispm~er de recursos, ou de material apropriado,
auxiliará as eonstrucções rn1·aes de que pr·ecisarern os ajustanto~ e fornecerlhes-á, gratmtamente, mudas, sementPol. adubos, correctivos e in~ecticidas,
c, pot· emprestilll<•, maellinas, instl'nmento~ o fel'l'amentas a~ncolas c animaes
do trabalho.
~
Art. 81. Os ajn<lantes de secção do l'osto Zootechnico Federal de Pinheiros, com funeçnes de m<~.gist.••rio na Escola de Agricultura annexa e que se
acharem addido~ por cxtine•.:ão do sens cargos, sm·ão aproveitados, <le prefercncia aos dnmais additlos e a qu;wsqucr pcs,oas est,·anlns, no pt·ovimento das
cadeii·as da rderida escola, de a1·cúrdo com as n~spr~ctivas espeeiali1lades.
Art. 82. O Governo transf'el'ir:'t pam o .Jai·di:n Hotanico o Labor·atorio do
l'llytopatho\ogia do Museu Nacional.
Art. sa. Do e1·edito de I.OOO:OOOS a que se refere o art. 79, VIIT, da loi
n. 2.\12'~. de:; de janeiro de Hll'i, poder:'t o f.qverno applica!' até a quantia de
!iO:OOO$ como ret'or·,;o das vcr·IJas 2" o 1'J" do art. 78 d<t mesma lei (47).
Art. 8•t. Fica approvado o acto do encarregado do Escriptorio de lnf(H'maçúcs do lkazil em Bl'uxol\as, applicando a despczas rlo mesmo esc1·iptorio, no
exercício do 1915, o saldo dq credito po:;to á s11a disposição c~m HH4 para o
custeio do dito cstTiptlll'io.
l'am liquidar o-; compromissos (]l!C nflo pmleram ser attendidos por aqnelle
saldo, inclusive os v;•nciutcnto,; do encarregado do escriptorio e de um auxiliar
até 30 de junho do 1915, e as passagens dn rcpatl'iação do>' mesmos funccionarios, fka o Governo autorizado a lalll;ar mão do saldo do credito do dito anno
destinado á Gamara de Commercio Intornaeional de Bruxellas, até a importancia de 5:157S46G, om·o.
Esta di.;posi<;iio nfto i't~ntar;í. o encalTegado do escript.orio da prestação de
contas a que é obrigado na fúrma da lei.
Art. 85. A I'Cnda anc•:adada pelos posto' zootechnicos, fazendas de Cl'iação, apremlizados e escolas agrieolas, campos do demonstração e do expcricnda, cst:u;õt>s expol'imcnta,~s. nuc\eos coloniaes, cnnt1·os agl"ieolas, postos o povoações indígenas, Jardim Botanico e Ho1'lo Flore~tal, será recolhida ao Thcsouro Nacional e poderá set· applicada ;w custeio uos proprios estabelecimentos, até ;,. impm·tanda. corn•sprmrlente a ~O "ío das re~pcctivas dotações orçamontarias, rnndiant.e JH'(~via antorizat:;:io do ministm e pl'esta,:ões de contas na
félrma da lei.
Paragrapho nnico. O produeto da vcmth dm animaes reproductores dos
postos zootechnieos c fazendas de ct•iação, bt)lll assim a renda dos estabelecimentos de "'~ricicult.ura e lactieinios podn1·ão ser ernpre~ados integralmente na
compra do animaes n~prodnetorcs o de casulos e matcri<l pnma para us mesmos esl.aiJckl:im(:lltos, ••hsnt·vada~ as dio·.posici)()S deste artigo.
Art. Hli. O~ eat·gos de inspcetot· o ajudante.~ agr·icolas, ajudantes de seCI<fLO das osta1;ües experin1eutaes c di1·eetnres de eampos do demonstração só
poderão sm· exe1·ddo~ por agt·onollliH, l'cspuitadus os direitos dos actuao;; funcdonario;; n :Hldidt>s.
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Art. 87. O Presidente da Republica é autorizado a despender ro~a Ministerio da Viação e Obras Publicas, com os serviços designados nas seguintes
verbas, a quantia do11.0G6:045$136, ouro, e a de 120.ü06:571S1-3J, papel, c,
por conta da renda da Caixa de Port<-s e Fundos Especiaes a quantia. de
4.584:700$, papêll:
Ouro

1':1pcl

:l • Secretaria de Estado. No « Pessoal , di-

minuída de 16:0008, sendo G:OOOS
na sub-consignação destinada á representação do ministro e :1.0:0008 na
sub-consignação "Gt·atificat<ões regulamentares aos empregados, de accôrdo com o art. !H do regulamento
em vigor" (48); e. no« Material "• de
2:0008, na sub-consignação« Despezas
miudas e de prompto pagamento» ..•
2. Correios. Angmen tada no " Pessoal , do
4:4008, para pagamento de vencimentos a mais dons carteiros na
agencia. de Piracicaba; de :13:2008,
para pagamento do mais seis car~ei
ros na agencia de Petropolis, e de
8408, para o mesmo fim, a um carreiro da agencia de 2• classe em
Aquidauana, em l\latto Grosso;
diminuída de 50: OOOS, na sub-consignação a" Agentes, ajudantes e thesom·eiron ; de 40:000$, na sub-consignaç[í.o " Ajudas de en~to e passagens>~; de 30:0008, na de« Gt·atificação aos empregados dos correios ambulantes, etc.>>.; de :l40:000S, na de
« Conducção de malas, etc., ; de
20:0008 na de « Gratificacão de 10, 20
e 30 ·;~. etc.n ; fundidas em uma só
sub-consignação as relativas a «Artigo:> de expediente, etc. n e «Acquisição e reparação de moveis, etc.••,
diminuídas de 400:000$; diminuída de
150:0005 a consignaçfw relativa a
«Aluguel c conservaçiio de casas, etc.>>
3. Telegraphos. No «Pessoal>>, diminuída
de 26:4008 na sub-consignação destinada ao pagamento de venc1mentos
aos guarda-tios, cujo numero fica limitarlo a fí~7; e augmentada de
10:0008 a sub-consignação destinada
ao pagamento de 8\J telegraphistas
cte 1a classe, afim de corTigir o err()
de calculo da proposta; e, no " Material», augrneutada. (h 80:000:$ na
consignaçrto " Benova1<iio e consolidação das linhas. etc., ; de 40:0005
na consignação " Transporte do material, etc.» (4!!); de 40:0008 na con-

2!JO:OOOSOOO

22. ,.7C.: oti3S600
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signação " Conservação ria linha estrate~ic:J. de Matto Grosso ao Amazonas »-; de 50: OOOS u a consignação
"Districto radiotPlegraphico do Ama-.
zonas» (!~9); de 20:0005 na consignação
" Mensageiros "; c de 40: OOOS para
" Evcntnaes »; <limiouida. 111 ais de
4: OOOS, na su h-consignação " Expcdirnte da Utrectoria Geral c Vice-Direetoria »; de 2:R80S, na de «Taxa do
penn:t d'agna e esgotos n; de 2:000S,
"l\l:ttel'i:tl da Snb-Dircctoriado Expcdientcn; de fi:OOOS. no« Matoria.l ,, da
Suh-Dircctoria Teclmica; de 3 :OOOS.
no "l\Iate.r1al » da Sub-Oirectot·ia de
Contabilidade ; de 5 :OOOS no "Material , dos districtos telcgraphicos,
sub-consignar<ão "l\loveis e utons1lios,
etc.»; de 10:000:), no mesmo« Material», snb-consignaçãq « Fert·ament;J.s
c apparelhos, etc »;de 30:0005, n<t
sub-consignação "Material com formulas impressas» ; de 80:0u05, em
" Gratificações addidonacs de 10, 20.
30 o 40 •;. ,, ; a sub-eonsignaçfto
«Acqu isiçiw de material no estrangeiro» passará a set• «Acquisição de material est!'angeiro" ; na sub-consignação
"l\Iat!·rlal, linhas c estações. aluguois
df! casa "• accrcscente-se:- inclusive
a gratificação de 1!iOS mensa.es aos
encarregados das estações tele·"raphicas da Camara dos Deputados, do
Senado c da chefia de Polida ..•.•.•
4. Subvenção ás companhias de navegação.
Dnni11Uida de 8:3:2HS pela reducção
de 52:214S na subvenção á Companhia Pernambucana e de 30:0008 relativos ao serviço de navegação entre
S. Luiz e I:Jelém e entre S. Luiz e
Recife .•.........•••..•..•..••..•••
S. Garantias dt~ juros ................... .
6. Estradas de Fr~rro Fn<lr,racs :
I. Eslt'a!ht tk FPrro C<'ntral dd
Brazil :
Pcs~oal tilnl:t<lo da administração central, trafego, movimento, locomor;ão,
via permanente o contabilidaue,
9.116:7008000.
Primc>ira clivisrw - Administ,·ar·ií.o central :
·

Abonos para despeza de viagem dos
fleis de pagadoria, quando no interior, 8:000$000;

l'apal

307:\l86Z366

18.565:910$000

8.674:07:!$770

3.0ã3:229Sioo
1.993:7808056
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Addicionaes de i O, 20, 30 e 40 o/.,
42:000$000 ;

Addicional de fO %, quebras para os
fieis de thesoureiro, i2: 000$000 ;
Pessoal jornaleiro, 250:000$000.
Segunda divisão - Trafego :
Addicionaes de iO% aos fieis, recebedores e conferentes, desempenhando
o cargo de bilheteiros, 8:8008000 ;
Addic1onaes dB 10, 20, 30 e 40%,
220: ooosooo

;

A·ldicionaPs de 20% (zonas insalubres),
42: ooosooo ;
Alugeis de casas e abonos em caso de
remoção, 80:000$000;
Pessoal jornaleiro, 3.500:000SOOO.
Terceira divisão - 1\lovimento
Addicionaes de 10, 20, 30 e 40%,
283: ooosooo ;

Addicionaes de 20 o;. (zonas insalubres),
30: ooosooo

;

Diaria dos empregados nos trens,
quando em ~erviço no interior,
80:000$000 ;

Pessoai jornaleiro, 2.150:000$000.
Quarta divisfto - Locomoção :
Abonos para alugueis de c a s a s ,
:lO:OOOSOOO ;

de 1o, 20, 30 e 40%,
310:,0008000;
Addicional de 20% (zonas insalubres),
45:0008000 ;
Premws de economia de c a r v ã o,
30:000$000 ;
Pessoal jornaleiro, G. 200: 0008000.
Addicionaes

Quinta divisito - Via permanente :
extraordinario c r o n d a s,

Pe~soal

500:000$000 ;

Abono

para

aluguel de

casas,

10:000$000 ;

Addicionaes de 10, 20,

n:soosooo ;

30 e 40%,

Addicional de 20% (zonas insalubres),
45: 0008000 ;

Abonos para despcza de v i a g e m ,
t0:000$000 ;

Pessoal jornaleiro, 5.500:000$000.
Sexta divisão - Cont<tbilidade :
Addicionaes de 10, 20 30 e 40%,
65:0008000;

Papel
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Papel

Abonos para despozas do v i a g c m,
5:000$000;
Addidos (constrncção ), 189:500$000 ;
Pessoal jornaleiro, 185:0008000.
Material :
Primeira divisão, 75: OOOSOOO ;
Segunda divisão, 230:000$000 ;
Terceira divisão, 730:0008000;
Quarta divisão, 4. 500:000$000;
Quinta dil;isão, 2.650:000$000;
Sexta divisão, 90:0008000.
Eventuaes (inclusive abonos por accidentes e licença de pessoal jornaleiro), 250:000$000 ;
Combusttvel, 12.000:0005000.
Total da verba •.....••.•...•..••

4'J.549:800SOOO

li. Estrada do Ferro Oeste de l\litlas :
Substituída a tabella pela so~uinto :
« Pessoal "· Como na proposta, aug:mentada de 372:1855, para pessoal jot·ualeiro, 3.000:0005000 ;
c< Material». Para combusLivel e para
acquisição de lenha directamente aos
industriaes situados á margem das
linhas da estrada, !íOO: 000$ ; para o
nccessari•) ao serviço de to:ias a.s
divisões, inclusive as despezas com a
remor;tw ou aproveitamento do material de ollkinas já adquit·Ido,
700:000$; para conclusão das obras
do ramal de Abaeté, 200:0005;
eventuaes, 60:000$000.
Total da verba •......••••....•.•

4.460:000SOOO

lll. Estrada do Ferro Itapura a Corumb;'~ :
"Pessoal» e « l\lat.erial "· ••.••••••.••
IV. Rêdc d{! Via(;ão Ferl'ea Ceare use:
<<Pessoal, e "Material"· •••.••......
7. Inspectoria do Obras contra as Seccas :
« l'es.;;oal "· Como na proposta 514:320$;
(1 i a r· i ••, dirninnida du 30:ooos,
20: ooosooo ;
« Material "· Como na proposta, diminuída de 220:0005, na primeir·a subconsignação, que licará accrescida das
so~uinto;; especifiea\:.õc~< "barragens

2.800:000SOOC
1.800:000$00(

S1!ÍHHCI'SaS C domaiS SCl'VÍ(<OS », dt!DÍ·

nuida de 70:000:\1 na segunda o
90:0008 na terceira sub-consignações
1.370:000$000 .•••••.••••••••••••••

.......... ' .. .

t.904:320SOO

alít
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8. Repartição de Agnas e Obras Publicas :
« Pe~!loah>. Como na proposta; «Material». Como na proposta, diminuída
de 12:0008 no " Expediente n; de
20:0005 no «Serviço do hydrometros»;
de 25: OOOS em "SPrviços diversos »;
de 10:000$ no "Almoxarifado geral o
officinas; e de 70:0008 na « Revisão da
rede "; redija-se a consrgnação " Revisão da rêdo , do seguinte modo :
novas canalizações, acquisição do propriedades que interessem ao abastecime'•1 o, construcção e reconstrucção
de represas e pequenos rcservatorws,
rcconstrucção de calçamento e acquisição de vehiculos e anto-vehiculos,
conservação e custeio dos mesmos
par·a os transportes do serviço e diversos, inclusiVO o abastecimento de
agua a Sautissimo, Bangú, Engenheiro
Trindade, Seper.iba, o complemento
de abastecimento a ilha do Governador, nos Jogares denominados Cabaceiro, Flecheiras, ltacolomy, Tubycanga, Prata Grande e a collocação
de mais uma linha submarina entre
Galeão e continente ; redija-se assim
a sub-consigna<;ão "Vigilancia de
mananciaes, ntc. , : 12 guardas a
2: !60S-· 2(;:920$; vigilantes, trabalhadores e extranumerarios, M:0808,
total 80:000S ; matedal necessario
ao serviço, fO:OOOS ; na sub-consignação " Estrada de Ferro Rio do
Ouro», trafego e movimento, diga-se:
pessoal e material 60:0008 ; na mesma sub-consignação : augmentada
de 20:0008 para pessoal e material
do almoxarifado ...•.....•..•••.•..
9. Inspectoria de Esgotos da Capital Federal. Heduzida de 15:030$ pela substituii;ão da tabella do pessoal e vencimeutos pela seguinte : um inspector
15:000$, quatro engenheiros ajudantes de P elasse 38:400$, dous engenheiros ajudantes de 2a classe ...
14:4008, um oficial 6:0008, dons csCI'ipturarios íl:400S, um contiuuo
2:4003, um ~orvcute 1:800$000 ....•
10. llluminação Publica da Capital Federal:
Heduzida de 12:629S pela substituição
da tabell:t do pessoal e vencimentos
pela seguinte: um inspector geral
16:8008, um sub-inspector 12:0008,
tres ajudantes 29:7008, um official

continua aqui->

Pa.pel

4.101:600$000

.J,. 'J'J 1 : 5'JOSOOO
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7:8008, um contador 7:800S, dous
escripturarios 9:6008, um amanuense
3:6008, um engenheiro electricista
8: 4001;1, um chefe de lahoratorio ....
8:400$, um auxiliar ue laboratorio
5:7605, oito fiscaes 46:080$, tres electrictstas apparelhadores 12:G008,
tres electricistas auxiliares 7::W01!,
um electricista aferidor 4: 200$, um

aferidor e apparelhador de gaz ....
um auxiliar do aferidor do
gaz 2:160$, um continuo 2:4001:!, um
servente 1: 800SOOO .............••.
Inspcctoria Federal das Estradas. Augmentada de 9: 600S pelo restabelecimento do cargo de secretario, constante da tabella da verba ua do
art. 29 d:~ lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915 (50) ................ ..
Inspectoria. Federal de Viação 1\laritima
e Fluvial. Substituiua na tabclla a palavra- Uruguayana- pela palavra
-Santos- ; fixados em 15:000$ e
12:COOS, respectivamente, os vencimentos rio inspector o sub-inspector.
FiscalizaçftO de serviços diversos, inclusive a CommissftO da Baixada Fluminense, tliminuirla nesta Commissã.o,
81:6008, no «Pessoal" o 105 :OOOS no
«Material» ...........•.....•.•..•.
Eventuaes .•...........•••.......•..
4:200~,

H.

!2.

13.

4:.

1.791:586$000

2.023:557SOOO

1.692:8ft7S357

2:400SOOO

143:0108000

..............

24.8:4008000
HO:OOOSOOO

li.066:04ãSi36 i20.606:57tSi3i

(Pela remia da Caixa de Portos c Fundos
Espcciaos)

!5. Inspoctoria Fodo!'al do l'oetos, Hio:; o
Canaes:
A) Administ.t·ação central:
Pessoal Jo quadro.
Como na proposta,
diminuida do ....•
107:4008, pela suppressão de dons engenheiros de 3aclasse, de dous condudores dn 2a classe,
dn rlou~ p•·iml'it·os
eseripturarios, •.h'
tres se.~nndos escri·
ptu!'arios, e p l' I a
reducção de 3:0008
nos vencimentos do
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p ,~ I a
supprcssfi!J rl:t v•·rba de snl,slituiç.õc~.
c~

inspcctor·

40 l :700$000
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;;~)00'1) ... : ....... .

:; :noo:.:ovo
1!;'): ooosooo

f·: X p· •!i~ ": ! ~

;~ c~:lt-li'!Wl~;~·~:l·.~
:tnn;l'/,t:II::, c.-:-~, ....••
~·:·r·, i: o:~ ~·oHtJ~:unl 11 ·

l':!r;:.

I;J;'(' :, Íi!t·l!l;-c[·:'' ,,. ·

·:d

"!'''(':•:•;,, ., .i"i'
a t\~:--!) 1 ~::t

t!'lk~Í!'t) ('.•
('.lllll

a

Íl:)('.'!

dll COilf.t':lí·lo

hz:1 r·;,_,p

d(~ ;~I'··
y,;l, I,

f'apcl
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Onrn

rendam cu to 1lo cács
do l'ot·to. •• •• •• . • .

1.300:000SUOO
1 . :l B: 000~000

C) Fiscali:m<;;\o de ontros portos:
I. 1\lauáos, «I 'e;;soal»
o «Material». Como
na proposta, dimi-nni<la dP 1 :000~000.
ll.l'ará, «l'm;soaln e
«Material». Como na
proposta, diminuída
du .H) : OOOSOOO •••••

r;o:ouo;)t!l) 1

!:i~i;

ooosoou

1o;;: ooo:3ooo

Ili.

nccifl~:

« l'!\SSO;t[n:

a) do quadro oiT't~!·.li\'tl,
como o de !\lan;'w~ ..
I•) do qnadt·o (•.xtraordinari(l. as.'illl C•llll[lO:'to: ·

2 cugenhdt'<os de 1"
classe a U:OOOSOUll.
2 engcnlwiro:; (\() ~;\
classt~ a 9:6008000.
2 cng-cnhrit·os de :l"
das:'e a 7:200$000.
2 eondu•·.torcs ck~. 1"
classe lL G: OOO;)llUO.
3 \:OIIdlld<tll~3 dn 2'
dasse a ·t: ~oosooo.
I"
1 d•~sonhista
classe ............
2 dcscnhi~t.as de 2'\
c.la~sa a .J.: soogooo.
1 co11lador ..........
2 primcit·r s C'i!TÍptul'ios a 4: 800$000 ...
2 segundos cset·iptllt·at·ios a 4:200$000.
3 t(~f'l·l~iros cseripl.ur;1 r in~ a ::; tiUO~OOO.

2\:000SUOO

1~~: ~oosooo
11 :r.oosoou
i:2:UUOSOOO
11·: .J,oo;,~uuo

.~,~

r.:ooosoou
!l:600SOOO
S:íOli;)OOO
'.l: Goo:~uou
~;:r,

oosooo

lo; 800$()1)\)

·---------I·;;·; :~tiO~:ooo

«l\lal\~ria1":

Expediente .••••.•...
l'ara o.~ sm·vkos a
c a t·,oro da. I i-·~ ·.a I iza
'~~io:

Dragagem, olfidnas,
lanchas, etc., iuelu-

I . :q , , ~
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ÜUI'O

sivc pt•sc:n::i ,iorna·

ldro .••••...•••..•

,í'.J0:000$000

Desapropi'iaçütJS, J•Cs-

soal

l'

mat•'rial. ....

500:000$000
'.l'J'J.: sousooo

IV. Bahia:
«Pesso:tl••:
a) dll qnadt'll, •·omo
·~m 1\lanáo.; ...•..•
ú) cxtraordin:1 rio:

1

cn~cnhciro

de

40: ·~GOSOOO

1"

classe •..••..•.....

1'2:0003000

t'ngcuhdr" de 2'
e! asse ...•..•...•..
2 conductm·•·s dt~ i"

\l:GOOSOOO

da~se
j

a G: 000$000.

enndnc:ton·s de :?."
classe a r.: 800$:100.

1 primoirn escr·iptllrario ...........•.•
scgnnilo estTipturario ...•........

1'~:

ooosooo

'.l:GOOSOOO

4:800$000
4:200$000
!12:660$000

" l\Iatorial ·•:
Exparlicntc ........... .
I •ara o.~ ser·vi<~o ...; a cargo
da fiscalização, inclusive pessoal npcrario c
jomaleiro ........... .

4:800$000

G0:000$000
64:800$000

Y. ViciJli'Ll:

" Pessoal ., :
a) do quadro, ,·:JJnn em
l\l:•n{tn:; ............. .

40: ·tGOSOOO

f1) C\traordinario:

l'nnductor de P

da<S~o

1 segundo ew,·ipturario

6:000$000
4:200$000
1W:G60SOOO

"1\lat()rial , :

l'ar·a exp•Jdicntc ...... .
Para dospezas a cargo da
liscalização, inclusive

:l:OOOSOOO

Papo!

AC'fOS Í)O PODER LEGISLATIVO

Ouro

pessoal operario c jornaleiro ............•.

15:ooosooo
18:0008000

VI. Santos:
" Pessoal » do quadro,
como o de 1\Ianáos..••

40:460$000

" !\la tel'ial , :
Expediente c objcctos dll
oscl'iptorio ...... , .••.

4:200$000

41::660SOOO
Vll. llio Grande
Sul:

uo

«Pessoal»:
a) do quadro, como em
l\lan~ws ............. .
b) extt·:wrdinario:
4 engenheiros de 2" dasse a 9:WOSOOO .•.•..•
i conductor de P classe
3 conductores de 2" classe a 4:8003000 ...... .
i desenhista de 1" classe
i primeiro eseripturario
2 s c g u n d o s escripturarios a 4:200$000 .. .
i continuo ............ .

38: 'l00%000

G:000$000
14:400$000
ü:OOOSOOO
4:800$000
8:4008000
1:8003000
120:260SOOO

" l\latcrial »:

Para o expediente c
sPrviço a cargo <la liscaUzaçflo, inelus:i v c
pe8soal jornaleiro c
opcrario ............ .

ilj:000$000
19~i: 260$000

lJ) f:ommk>íics

<k

estudo< o obras !J"L"
administra<: :to:
I. l'orto do l\Iarault;lo:
« Pcs.-;oal" c uMatcrial ».

Como oa proposta, diminuída de 20:0008000

140:ooosuoo

Papel
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Ouro

l'a.pel

li. Portn da Amaera.~:rro:

"Pessoal" c <d\bteeia.l "·
Como na pmposta, diminui<la de 2U:OOOSOOO
I li. l'urto do

Go:ooosooo

C<~ar:'1:

" l'o:;soal »e ":\Iatcria.! "·
Como 11;1 p1·oposta, dimiunida dt~ 10:000$000

!JO:OOO)O\JO

IV. Pm'todoNatal:

"Pessoal" e ttl\Iatclr'ial "·
Como na proposta, diminuída de 30:000$000

HO :0008000

V. Porto de Cahcdcllo:
"Pc~soal

»e «l\latcrial "·
Como na proposta, diminuída de 20:0008000

120:000$000

VI. Porto de Al'acajú:
"Pessoal" c" !\fatorial».
Como na proposta, diminuida de ti:OOO~OOO
VII. PurtJ de !'aranaguá:
"Pessoal" e ttl'r!aterial "·
Como na. proposta, diminuída de :10:000$000
VIII. Porto de Santa
Catharina:
"Pes~o<(l »o" I! a teria!"·
Como na proposta, diminnid.l de F:o:000$000

70:000$000

60:000$000

220:0008000
!J00:000$000

Tof.:tl d:t rnlH'ic"t •••

1·. tiS i: 7008000

Al't. 88. Fic:t o Prc,idcutn da Ht'pnbliea autorizado:

T. A cr:lcbt·:u· C•)ntrat:Lé) até tr·r·s annos par;t a!u~;ucl de casas destinadas
ao sot·vi<:o da !lcpart.i<;:lo Uet•a\ dos Telcgraphos e dos CorT.;ios c bem assim
p:tr:t a condueç~o do malas dos Correios;
Jl. A fazer ao~ Estados que lh'o requererem, concessão para construcção
<I ml\lhoramcnto dr1 pot·tos siluaclos nas respectivas costas c rios navegaveis-do
('ominio da Uni~o, eom os onns e favoJ'CS da lei n. :l. 74G, de t3 de outubro de
t8G9, decretos n. 3.314, de :lô de outubro de :l88G; n. 6.36-8, de f.\, de fevereiro ele t !J07, c mais leis c decretos em vigot•;
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UI. A entrar em a<·eôrdo c"m os actu:ws euntractantes das conslrucções
de estt·a•las de ftwt·o, portos e ohras publicas, com o intuito de redu;:ir os
encargo<; (\o Thcsonl'o, podt'!Hlo pr<Jro~at· o prazo ]•:t~·a :1 condu>~~~o <las ohras
ou snspcndct· as que po:,~am .':<)t' arli:tdas, n)scindir ••s <;ontractos qucji c"tcjam
em exceH(Jio, on duix:tr dP c<:lulwar <Jqnc\lr>o:: qll!:, •l<:virl:liW)Ilt~ autorizados,
ainda sn esl•jam proee:;~ando, h:n·moni:~at· d:uto-nla,; l'<>lllract.nars, sem qnc ti<:
nada disso adv<Hlha angmonlt> dt• oti!IS para o Th•·:;ouro, :;upprimir a r.onst.t·uc<;fto de linhas wt trcehus du linh:ts <) limitar, <la mL·Ihot· fúrma, a rospons:1 h ilidado do mc;;mo Tll<:souro, no maximo d(") onns até :1gora decornmtc du;;
deposites autorizados e cfl'ectuarlo~ em rciaG~o ;Í,~ oht·as snjl'itas a (•sso rrgimc11,
indemnizat· os int.c:·c,sado; tlt;ntl'•> ,]:,., liutiLc~ tias ld-' em v:~-Pt' c :liwit· os
ncccssarios erOililt>S.
Poderá igualmcnL<.•, llll <IITÚr<lo l'Oill ' ' ' arr<'ntlaLarios <lo l'~ft•:ttlas de ferro
e sempt·c sem augm•~nto dt: "'"'" :wlllal l•:tr:t o Tlic"Hil'l' e t:<lllS<Tvatlas as
vantagens actu:H·:-: das <'lltpn•za;; aLT<~Il• la ta rb'', a li toriz:u·, l•Cia sú mod ilica<::lo
dos contrat'lo•, '' t'(")Spct'tivn ]ll'<~ltlll/!:tlltelllo '' :ÜLt:r:>t;Cies nn tt·aç::do da5 li111Las;
IV. A cneampa L' a Estrada r!t• Fr.•rT<• Ntll'fll'Sk do Br-azil. Ílll'lll'JlOrando-:t i
Itapura-Corumb:'t c arTend:d-a :t qu<•m m:ti:; y:utl.<t!::mh oii'<'L'< ,.,'1', f:lzc:lltl" a,;
ueccssa:-ias opera•:õo:-: <h; <'I'Pdito;
V. A cutrat· em '"'t·•'•nlo Cllll1 :t Lut~polditm Hailll'a,.v. afim de qnr seja
consLruida, sem 01111~ para a Uni:"' o s<~m fa\'Pl'<'S, a liga<:iio das linhas
Cantagallo, (;t·.l.o !';tr:'t c ..\Jort::, pass.utdo pt.>l' ~>la:;:.J ou sn:t.' immediaçücs c :t
ligação do r~unal de Leopoldina •·um a linl•:L de Entre Biu,; a. Us-a•;ão, no ponto
que julg:u· mais c•mvenimtf.:•, hem t·omo a de i\l;~nnd de i\lor:!GS a l\lacuco, uo

Estado tio t:io

d<~ .l:tllOir", e,, prol:>u:"''lll'i!ÍO do r:u\l:t.! dt:

LcDpol•lina, ató

Fnrtad<> tlc C:unpos;
VI. A Clttrar em :H·•·(w•lo com :1:.; comp:whi;u.; rk uaveg-:t<:.ão su!Jvcneionadas [lt!la Uniãt>, p:ll'<l qnn u f.r:tn,;p"d.n do ,.,,!·v:!t> tl:ll'Ío!tal -;:~ja reduzid" :t<>
miuimo Jl"'"ivd;
VII. A Cllltstrnir pt:las c:ol·~·.t~ •1:1. Yet·h:c "Ht_)llt>V<t<;:-:'1 \' consdidaç~>.o de
linhas "• do 11. :1 do :n·ti•'n a<tlori•H', linh:ts Lt•.lt:;c:npllieas do l\lontu Carmol\11 :t
Paraeatú, •lo l\brianna., l'irauga, S. llnmii:,·.;·n; di) l'r:il.a, Car:!tinga e r\lvinopolis, do l\lout~~ SauL" a l':t:<sos, p:1·sa11t!n ptll' :::la11i:t llita dB C:t''~ia, S. Sebastião do I ':11·aizn, no E;; lado ti<· .\lin:t" I ;er:tt•s; do .\ lh•Ln;io :t .h talty; passando pdo Hi<> Vt•r1k, nn E~tad" dt· ()oy::z; da L;l.a•)o rb Casti':Io (t villa do
Rio Pardo, p;t:;s:~.udo pda. l'itl·\ii<) dt•..\lttlliZ Ft\'i11: '' du Sil!:ta. Tlt:~rc;;:L a ,\!fon,;o
Claudio, pa:-.-andu pm· t:.,a Fannli:~, no E:,tatlo do l>pil'!l.o Santo; da villa tio
Riacho a•• ponto mais J'l'll\Í'IIll t!a linha t::l<';lT:tpllic;L do E~tado do SPrgipc, e do
Batalha a l'orlo i\ lt•g•·l:, 110 \'i:wh~, I' :t tluplk:u· a linha de: Hndstrn rle
Aragua.ya a Cuy:tbi't, I:Olltl.:tnlu l}l!t'. :\~ !lllll!~t·ipali'l~t!~t~~ [lll.t'J'i'>~;:ttLI.--; rol'lH'l,"{lllt
as picad:t,; o os postes tH:c:;-;-::u·io;; ;
·
Vlll. A prorog<Lr :llt'·" Ill;Lximo do lO :111110'-' o <'•>alr:u to t·on: a C•>mpanlli:l.
Conltllt'l'<'io e Na\·,,·~a~::LD, nr·-..: lciTll)'; Jq di..~(_Ti'tl) li. !;.~:~ri, l!c· :1:! du fevereiro
de 100ü_
·
Paragraphu 1lltit·u. 1'\o <:onf.ral:L<> qne l't\1· edt•h:·:~.lo a comp:uthi:t ~n ohri~ar(t
a reduzir os rret•:s 1: I''L':":t'i•)II-;, a. 11:1." di<]HJI' "" 111\'io :d•illnt som prt'wia antol'iz:u<:T<.• do t;ov::rno " " l'a/ot· nma vi:l<~<:<n m'~ns:tl •·u'in; l:<·.eili.'" Fernando

~te N()FOIIh:t ~ :-.:llj?iLt~_uL>-,...:(~ :'l:-;. ob!'i~:u:IH•.-.; ~'XÍ:··t·~uv~s Clll ~·ou· r:t•'Ll·-; t'')!l~-~e~tl'!'C~-;,
1ucln:-;L e a. l! ....;l'altza~:;LP :-:oh r( •. IS0111;ao d~ ~ dit';"•tt ns :1 d ua nt·ll·o:-: :
_lX. A ::ontt·at;I.;;e ,.~llltll Es~:Hio da t:ahia o O't'IVi<;•> d:c t;tJlliJl<Llohi:t Navcgaçao Ba.h~:tnll, <[l\1) Jaz"' llh[t•ctu do ''"lltra·_·.L•> :·. quu :;c r<•.fen·m o dee!'eto
H. 7_:~0~, tlo ·:;.~de j:llH:ÍI'O tltll\llh), ••o a~t:ÔI do tlu 20 d" 111:u·c:n do ml'smo anno.
~ 1. 0 O prazo do C(llll,·aeLo snr·;'t d~~ (~ineo :tllll~,;..;, a cqnLtr ~la, rc5p:·ctict
d:tl:t, o a suhl'tm•;·w lliill wtc,:tlt'I'Ú do 271J:OOOS pot· :tllll<>.
§_ ::l." Nu <:ontt·acto qun fút· celnbl'ado tit:ar:'t est:thdceitl:> qne a eompanhi:L
rcduztri os seus fretes c pas:;agc11s c quo >·2obt·ig;u·;'t a nito v·.··ndt:r n:wiu al"lllll
som a :l.lll<lt'iz:t~iio dn G<>Vt)l'IIO.
·
"
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§ 3. o Para attender ao pagamento da subvenção, na vigcncia desta lei,
fica o Govomo autorizado a abrir os necessarios credito;;;
X. A pro rog-ar por mais cinco annos o prazo do contracto para o serviço
de navegação do baixo S. Frauc1seo, nos termos do decreto n. 6. 227, de !3
de novembro de HJOG, do d<)croto 11. 0.227, de 20 de dezembro de f9H, e
lm·mo de accônlo do 30 do mesmo mez e armo, eliminada, porém, da importaneia total d:t ~niJvenção a quota destinada. ao serviço do reboc:tdor da barra
do mesmo rio, ohrigandn-se o contraetant.c a não dispor do navio algum sem
Jll'Óvia antot·izat:fw do (iovemo e a s11joitar-se its obriga<;õcs existentes em contractos congencres;
XI. A reduzir nas estradas de ferro da União e navios do Lloyd o frete
para os produdos d:1 1:• vonra e das industrias connexas, para o gado de qual"".
qnm· osp<·eie o par:t os prodncto~ da industria agro-pecuaria e a entrar em
acr·úrdo, pal':t idcmtica n:ducção, com as estradas de fel'ro c eompanhias de
navc·ga<:rw que gozar1~m dn ~arantias de juros, subvenção ou favores da União;
XII. A cotH"cdc,_· unn o;t!'ada de ferro, sem onus para a União, no
t1·echo comprehnndido t•nl!·•:: a vill<t de AlexaHdria, uo Hio Grandn do Norte e
a cidade do Souza, na l'arahyba, ()fll prolongamento ;\, Estrada de Ferro Es
tadoal du :\lossuró l Alexandria no primeiro daquelles Estados;
XIII. A l'<>nel'der, 1ws termos do decreto n. f .766, de f3 de outubro de
f86!J, c mais leis r•m vigur, a cunstrucção do porto do Ilhéos, no Estado da.
Hahia, a quem melhores vantageus offerecer, sem subvenção, isenção de direitos aduaneiro:; nem ga t'antias de juros, por parte do Governo da União;
XIY. A conecdm· :'ts compauhias e em prezas de navegação existentes no
paiz os favoro.-' ('()IICl'didos ao Lloycl Brazileir-o, oxeopto a subvenção, com a
coudic:ão de que fa,;arn exclusivamente a navegaç.ão de cabotagem, obriguem-se
a n~o aliruar navio algum >'CID prévia autorização do Governo e sujeitem-se
:'t.s demais obrip;ar;ões em eontl'aetos e• •rtgeueres, inclusive a fiscalização;
XV. r\ coue<·rler, s:•m (,uns algum para a União, á Companhia do Porto
e Estrada do FcrnJ Nordt•stu dt) S. Paulo uma estrada de t'mTo que, partindo
do Ubatnb:t o passando p•H· Tanhatú, 110 Estado de S. Paulo, tennine em Paraisopolis, no E:-;1 a1l,, dt' .\!in as, nos mesmos termos da lei n. 2. \14,3, de 6 de janeh·o do -1\115, ;n·ts. 1" e:!.". A eoucedcr á mesma companhia a constl'ucção,
uso c goso do porto d·J !Jbat111Ja, pelo nwsmo prazo da estrada de ferro e nos
termos da <L!II.orit.:tçiín r·nw;tamc do ll. H dcstn artigo, referente ao porto de
Illi6os;
XVJ. :\ rt•formar os sr~rvi<;os dos Correios, uo sentido do diminuir os re-~
spcd.ivo,; quad1·os, renrgn.niz:tndo-os, fundindo ou extinguiudo repartições, revendo o I'l'g:nlaonento rcsp<'ctivo, qne entrará lO!~o em vigor, rut 1·c{erendum do
Cong•·o~so Naeiona I na pari o em que excedo r d:t eompeteneia do Poder Exec nti ~'o, ohcdce(~ndo {ts S(~~ttintcs bases :
f", a. refm·1na dcver;'t ser inferior, na despeza., á votada para este cxercicio;
~a, serú obrigatoria a identificat;fw, pelas impressões digitacs, de todos os
r~rnpregados dos Lorreio~, na lorma que fôr preseripta;
:l", scr;i ;:r-oad;J a in~'fl')rt:~o p•:rmanente, sem angmcnto da verba orçamontaria Yotada ;
•í-", pode1·á ,;m· mstil.uido o aprendizado gratuito dos se!·viços postaos;
XVJI. A alH·i1· o ercdit.o de 2.~00:0005 para a liquidação das contas da Estrada de Ferro de ILLJHII'a a CPI'UIJIIJ;i, rewltant.os de desp,~zas e compromissos
rws excreicios aml'rioros;
X\'III. A alu·ir o credito do 'í92:308S702, metade onro, metade papel, para
m:c'OITor aos compromissos com a Société Anonymc du Gaz de Rio de Janeiro,
de aceõrdo eom o ~t)ll eoutracLo, por tor sido insufficiente a consignação votada
em rPI:u;;io :10 unmtH'O dn er,munstorcs a gaz já exist0ntes, qup, uão podia ser
n•d 11zidu ;
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XIX. A entrar em accôrdO com a Companhia S. Paulo-Rio Grande para.
o fim de reduzir á metade o prazo lix;1do no respectivo contracto, conforme a
ultima revisão dt! 24 de julho de ·1915, para a termiwição da constl'ucção dn
ramal de Jaguariahyva á Colunia l\Iineira, a partir· do kilometro ()0;
XX. A despender atú a tJuautia. ele 2.G80:4ü'JS9U~, em dons exercícios,
por conta ela emissão autorizada pela lo i n. 2. !Ylt\, do 28 de a;;0sto do co1·rente
anno, com a construc(;ão da ponto sobre o rio· Paraná, na Es1rada de Ferro
Itapura a Corumbá, eotqndo em accôrdo com a Compauhia da Estrada. de
Ferro Noroeste do Erazil para adquidr, pelo modo quP iulgat• mais conveniente, a snperstrnctnra mc1.alllca da ponte, uma vez verificada a sua msistencia e sem prejnizo da liquida(;ão Je co11tas entre o Governo c a mesma
companhia, pelas ôbrigaçõcs a <Jne (·sta ficou sujeita nos termos cln seu coutracto de 1908 ;
XXI. A alienar ou arrcndJr em concut'l'encia publica a Estrada de FcrJ'O
Oeste de 1\Iinas, assim como a 0ntrar em accôrdo cum a Camara !\lunicipal de
Lavras sobre a venda ou arre!Hlamcnto dos bondes el<~etricos Ja mesma cidade.
Art. 8!1. Os fnncciouarios posr.aes, do sexo feminino, poderão ser conservados nas ageueias que sejam elevadas á. ta cla>se, aecumulando a agente e a
ajudante as funcções de thcsom·eiro e fiel, ~em augmento de remuneração.
Art. 90. Ser·ão preferidos para o serviço de fiscalização do Porto do Rio
de Janeiro, rntro os que tenham de :;er eonsenados, os jornalüiros e opera rios que alli sm·vem ha mai~ de 10 armos e com as mesmas vantagens que
gosam actualmentc.
Art. 91. Continúa em vigor o di5posto no n. V do art. 30 da lei n. 2. !l2~,
de 5 de janeiro de 1915.
Art. 02. Continuam em vigor os art,;. 3~ e 37 d<i. l<'i n. 2.92!~, de 5 de
janeiro de i915, que rcvigoeat'am os arts. G!l e 7G da lei n. 2.842, de 3 de
janeiro de 1914.
Art. !l3. Fica em l'igot· o dispo8t0 no art. 68 da lei n. ~.~H, de 4 de
j auciro de i !lt2.
Art. %. Finda a fiscalizat;.ão das obras do corltr·acto de sa:~e:tmcnto da
Baixada Fluminense, ficará extincta a respectiva commissão.
Art. 95. Com as modificações constantes das tabellas da presente lei.
ficam approvadas as tabellas ele vencimentos do pessoal da Inspectoria de
Obras contra as Seccas, Repartição de Aguas e Obras Pul•licas, luspectoria
de Esgotos da Capital Federal, lnspectoria do Illuminat:ão Publica da Capital
Federal e Inspcctoria Federal de Viaçfw lllaritima e FluviaL rcoeganizadas
de accôrdo com o disposto no art. 30, 11. I, da lei n. ~. ~124, ue 5 do janeiro
de t9:15. Fica tambem approvaclo o decretou. 11.70-~, de 15 de setembro de
1915, e autorizado u Governo <t abriL· o respectivo credito.
Art. 96. As emprezas de estraJas do ferro, nayegação o portos, com on
sem garantias de juros, subvenção ou fiança e lJem assim as arrendatarias de
estradas e pm'tos de propriedade da Uuiiio, IJ:io poderão incorporat• qnalqum·
clespeza ao respectivo capital sinão depois do c!lbctiramente ro~!lizada c depois de verificada c approvada pelo Governo.
~ 1. o Para a vorit1cac:ão das rendas o dcspcr.as publicas, rosull::tntos dos
serviços de estt·adas c portos, das dcspezas a sm·cm levadas [t conta de capital,
hem como para a fiscalir.ação dos lanc;amentos rebtivos á nmda br·tit<t ou it
receita e dcspeza annuacs, afim de so deLermiuat' 1.an:o a r·~ccita bruta como
a receita liquida, pam os ciTei tos dn. reclue(;ão de tarifas ou Jpuração do lucros,
as emprezas mencionadas uc~te artigo continuam obrigadas a proporcionar ao
Governo da União, mediante orJom directa do miuistro, por intermedio das
repartições competentes, os esclarecimentos de que estas possam precisar·,
franqueando-lhes o exame dos seus livro~ (~ du<'nmentos, sempre que as
mesmas repartições o reclamarem.
§ 2. 0 A's emprezas que se reeusarcm ao cumprimento das obl'igações impostas uo paragrapho anterior, o Governo Federal poderá impôr multas <.le
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2:000S até 10:0008, para cada recusa, sem prejuízo do direito de promover
contra ellas a acção de oxhibição integral dos livros e documentos, fic<IIJldo,
neste caso, sujei tos ás comminaçõe~ do art. 223 do decreto n. 848, de H de
outubro de 1i:i90, os dircdorcs, superinteudentes ou gerentes, que recusarem
a apresentação.
.
·
Art. !J7. Continqani em vigo:· os arts. 35 e 39 da lei n. 2.92-l-, de 5 de
janeiro de 19l:í. Modificado o al't. 101 da lei n. 2.738, de 4 do janeiro de
1!H3, da fúi•ma seguinte:
Art. 98. Fica o Podei' Expcntivo autoriz<J.do a rever o contracto de que
trata o decreto 11. 7.704, de 2 de uezembro de 1!109, celebrado com a antiga..
l~ornpanltia ViaçfL·J Ferrca Sapncahy, para o fim do separar os serviços actualmentc a cai'go <.la Companhia 1\Iogyana de Estradas de Ferro c Navegação,
ticamlo c;ta como conccssioual'ia c arrendataria dos prolongameutos constantes do u. !11, lottras a e b da Clausula I do precitado decreto n. 7.704;
pelos prazos de arrendame11to e coustrueção, c pela rbudança de traçado que
fot·ern determinados pelo Govcruo.
f>ar<.~gt·apho nnico. A Companhia 1\Iogyana é, porórn, obrigada a completar
o capital neeessario á construcçfto dos alludidos prolongamentos, seja qual fôr o
preço da uuidade, sem garautia de juros ou subvenção kilométrica, sem augmento de privilegio úe zona ou de outra qualquer vantagem pccuniaria,
ainda que iodirceta.
,\ I't. !J!l. O Gororno pcrmittirá ligações tclephouicas inter-cstadoaes, mediamo providencias que a~scgurem o regulai' e perfeito funccionamcnto das
commuuicaçõos, ficando os concessiouarios sujeitos ao regimon da livre conCtllTencia.
Art. :!00. Aos empregados do Correio que pertencerem i Sociedade Postal
Beneficente de Pernambuco fica extensiva a faculdade já concedida a outros,
do associações congenoros, pelo art. 35 da lei n. 2. !124, de 5 ele janeiro
de 1!!15.
Art. 101. As publicações e impressões necessarias ao serviço do 1\Iinisterio
da Viação c Obt•as Publicas o reparti«õcs ao mesmo subonlinaàas serão feitas
ua Imprensa Nacional e Diario Ufficial.
Art. 102. Fica reduzido a 20 o numero dos engenheiros de ta classe o a
30 o doíl engenheiros de 2a classe da Inspectoria Federal das Estradas.
Paragrapho unico. Essa reducção se dará á proporção que forem vagando
os cargos actuae~, os quacs não sorfw providos emquanto excederem dos numeros mencionados neste artigo.
Art. 103. O Presidente da Bopublica é autorizado a. despender polo Ministerio da Fazenda, com os serriços designados nas seguintes verbas, a quantia
de 70.423:060SO!l3, ouro, o 124.59:í:88:JS4-4·2, papel:
f

Jul'Os, amortiza•;ão e mais despezas da
divida externa. Au:~·montacla d() ..••
t8.1:iO:OOO$, ouro, p:1ra I',Jsgo.te de
ldr·a~ oum at6 o valor de 16.JOO:OOOS
P. m:.ds f.c,:;o:ooos para pagamcntll
do~ jm·os (k\•idos pl'las emittidas e
de 2.GGü:G6iJ$GG3, COtTm;pOtllklltCS a
J: :JOO.OOO para pagamcuto dtJ irnpostos c outras t.lespczas devidas u.• estral![Wiro sobre a cmis~ilo elo titulos do
fnnding lorm e do 7.1 U6:775S17G, corr e s p o 11 cl c n t os a i: SO!J. GT;-7-2 ;
pa:·a pagameuto de jul'Os o eommissüns do~ empt·est.imos de 1903
(.!: s.:;oo.ooo, do f9Hi); (f. 4,!jOO.ooo,

continua aqui->
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de 1913); {f 8.!i00.000) e ri e
ft·aucos 1:0.000.000, Jnra o porto de
lkeife... .•. . . .. •. •• • . . . . . • . . . • . . . •
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2 • .Tnro,; e amm·ti;mção do empreslimo externu pat·a. o I'Cs.~atü da-; <)Stra<l:ts riu
fu1TO pnr·amp:Ldas ...•..........•..•
3. Idem idem rios emprcstimos interno,,_
Augment:td:t de 1. 000: ooog pat·a pagamcuto do;; juros de 5 •;:, sobrr~
~O. 000 apolice;; r~mitti :las em vit·tmlo
do decl'eto n. 11. t.i\· '. de 21 de julho
do 1V!:i ; de 8!;5:000:5 pa1·a pagamento do juro;; de !i 0 /o do empn'stimo dr~ 17.:300: OOOS, de 1\)0~, para
as olH'a'> elo porto do Rio rk .Janeiro;
e tliminnir.la. de 1.500:0005, subtl'altidos A do 1.600:0003 cou:-tantes da
tabella explicativa o destinada aos
juros das apnlices emittidas para pal!ameuto de dividas do Llopl Brazilcil'O . . . . . . . . . . . . . . . . . ...•....•

14.0%:4!lOSOOO

L Idem ela divida intenta fundada. Angnwnt.ada du !l.\50 :000$ p:na png;,mcnto dos juros devidos ~olwo as
apolicns cmittidas pa!'a liquidação do
deficit ~>lll virtude da~ disfl!'~it;ücs da
lct <L; :!8 d<' ago5LO <Ll !9!5, c Ollttw.; títulos 11ão cnnvrwtidos c <'tttit·
tidus pur· fnrç;l de art. 1r0 da lei
11. :.l.ql\l, do 31 d<l dt'z<:lllhl·o de
191 ;\, •.....•........•....•.........
5. Inactivos, pem;ionisL<es !' lwt~eliciarios ,Jp
montepio ...•........•.•.......•..
6. Thcsouro Nadonal. No "' 'e~so;tl», diminuída de 6:000$ n;•. sub-r·,onsignação
dl'stinada it. rep;'('senta•;ão do ministt·o
e de i~:ti00:) pda SIIJl[li'('~SàO dtl SOIP
log;U'tlc' d'.~ fii'ÍIIIOÍI'OS Co'Cl'Íjltlll'ario~ ;,
nm de t<JI'eciro escriptnrario ; c, tttl
«l\lateri;tl" dimittnida de :l:OOOS n:t
r:om;ignaç;'í.o "i\lovr.'is, compr·a o concortus», na segninte prorH)l't<flO : Direct.orb do Uabinctc. !iOO$ ; Directol'ia da De~;pc;n, !iOOS; Dir·eetoria da
Contahili<l;lde, r,;oos ; Dirf'etoria da
HecPita, !iOOS; Diru::tol·ia do l'at.l·imr•niu, 500:3 ; Procuradoria (~cl'al,
!iOUStlll!l •.•••.••.•...•.••..•••.•.••
7. Tribunal <k \.untas. No «l\Iat<Tial», dimillllida do !):000$, sundo ~:000:) ua
stth-eOII~i~na<;ãn dm,t.inada á a:'qllisiçã.o de livros, etc., 1 :000;$ na dc~s
tin:t<la. :í. aeqnisir:ão e eoneerto de

:l \ . !)O(i: OW~$000
,I !i.tiU: IR!i$i85

:2.0:16: ~:I !»5000
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moveis e 2:000S na destinada a dive,·sas dcspt>zas ....•..•...••.....••
8. Hccebcdoria do Oistricto Federal. Aup:mcntada de í:OOOS para reforçar de
1·:000S a sul!-consigna•;fw para despeza rlc lau,:amentn e de 8:000S a de
"~latei·ial, <~xpcdicn te, aeguisição de
livros, etc., ...•..........•.•......
9. Caixa de Conversão. No «Pessoab>, diminuída de 36:0003 pela suppressão
dos seguintes Jogares : um fiel, um
ajudante do eontadoi' c t1·es escripl.nrai·ios •••................•..........
10. Caixa de Amortização. No «M:Hcrial»,
diminuída de í:4:HJS500, sendo 4:000S
na snb-consi;;naçãu « l\Ioveis, acqnisição e eoncertos» o :l: 4393500 na
sub-consignação «Ocspezas divei·sas».
H. Casa da Moeda. No «l'cssnaln diminuiua
de 5:400S pela snppressão de um
Jogar de ewniadm· ; e augn10ntada
no cd\Iaterial» de 500:0003, ouro, para
compm de prata em baiTa, destinada
:'t cunhagem de mrwdas •.•.....•....
i 2. lmprensa Nal:ional e Diario Official podc11do ser fella a impt·c::são da ltcrista do In.,titllto Tlistorico c Gec•!JI'llp!tico Bra;ilciro, como nos annos
anteriores, e do>: trabalhos do Con~re~so de Jlistoria !\adonal, e a
public:H;ilo em fascículos do boletim
anrwal da Socicrlado Brazileira de
Direito Intern;;eional e os Annaes da
Academia Nàcioual d•3 ~ledicina do Rio
de .Janeiro, coutiuuando em v1gor, no
corrente excreicio, a autorização constante d;l. ol'lkm 11. 'H, .de 31 de
dt•z<•mhro do 1906, do dircctor do
Expcdieutc do Thesouro Nadoual au
director da Imprensa Nacioual; diminuída de I6:800S pela snppressãn dos
seguintes log:l.l'<'S : nm segundo escri~
pturario, \.:ilOOS. na Sceção Central;
um auxiliar de rcdac•:ào, 4:8008, no
Diario Ot[icial; lll!l chefe do servi<;o de
earpintaria, 3:(\00S, no PeR>oal Pcrmauont.n, c pela r••dueção de :l:GOOS na
sub-eousi;,:u:u;fw "l'essoal amovivêl »;
aug-mentatb do 700:000:), scudo
200:000S no «!\la teria!" c 500:000$ na
:'uh-consignação « !'c,soal amovivcl "·
:t:l.1 Lalloratorio Nacional du Analyscs ua
Alfandega da Capital Fcder·al. Diminnida de i!i:OOOS pela snpp1·essão dos
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seguintrs loga!'es: um primeiro escl'ipturario (chefe da seerutada), 7:500$;
um primeiro escripturar·io, 4:500$;
nm segundo oscr·iptnrar·io, 3:000S; diminuída ainda ele 2:100$ pela roducr,iio de 12 quotas; angmcntada HO
«Pu,soah do 4: SOOS pela tl'ausfm·oncia uns clous chimicos oxtraor(lillal'ios
para os tr·r·cciros (•.lJimic.:os, cujo 111!mcJ"O fica elevado a sei::;, eum direito
a 14 CJUntas cada um; dirninui(\a de
4:800$ pela snpprcss:lo de gra.tificaç:lo
dos ror,.:·idos chirnkus cxtr·ao!'dinarios ..............••....•......••• •
!4. A·lminist!'aç:to e cnstl'io dos pmp!'ios
naeionacs .....•...................
Hi. Dclcg:wia tio Thosonr·o em Londres ...•
16. Dclc:;aeias Fiscaes.Diminrrida du 2:i:800$
pela snppl'essão do~ seguiu los logar·os:
S. P.tnlo: urn primeil'o cseriptH!'ario,
4:flOOS: um segnndo cser·ipurar·io,
4:000SOOO. A abater ua verba" Gratili ca<{ão a d d i c i o 11 a 1 d c ti O % »,
4:4005000. Amazonas: nm tm·eeiro
cseriptm·ario, 3:000$000. A abate!'
na grn tiíleaçiio ad<lieional de !iO %,
1 :ti00$000. l\Iatto Gl'Os-:o: trm terccil'O
cscriptm·ari'l, 2:400SOOO. A abate!' na
gratificaçfw acldieional de 50 % ,
1:200;)000. E:'piritn Santo: um priIIIeit·o cscriptur·ario, 3:000$000. A abat~r na gratificação addiciornl do
50~;, 1:500$000; diminrrida ainda do1
J GO: 5703 pela suppressão desta quantia destinada ao Tcrritorio do Acre,,
passam! o suas fli~1CÇ<1cs a s~l' exel'ci- J
das pela Dclcgaera de l\lanaos ..... ..J
i 7. ~1dcgas. Feitas na tabclla as seguintos a !te r· ações: Santos: suppr·imid a a. cowügnaçiin de 27: :i/G~ do rebocador· HiD r;rande; "Act]uHçiío,
reparos, cu:.,, dimirmida (I c I G: O:JO~;
«Comhnstivcl, cte.n, dimiunida de
S:OOO~. Sant~t Catlrar·irw; ~npprimido
11111 log-at· d) eser'iptur·;ti'io, 2: 1UOS;
ab11.tidas 11 quotas, 2:7ogz, total,
4: 81JSS. Porto Alcr;re : Htpprnui.dr;
um lo~:a !' de t:!'tri\~r<\ntc, ;~: S!JOS; auatirlas :ig qno!;a~. !i:JGGS, total, \J:GGGS.
Unrgnay:ur;t: snppt·inri lo.~ 15 lilf;;u·,•,;
de se!.\undus olii<"iaes aduandros, passando dneo olliciac,; desta Alfaurlcg-;t
a sm·vir· n;t de Sant'Anna do Livramento, 3G:4!jOS. 1\Iarr:tus: suppri-
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midos qO Jog;~,rrs de segundos nillciaes
aduaneiros, 1G1 :2t:OS. Corumbá: supprimidos 15 Jogares de 8Cgundos offieic.es aduaneiros, 29:160$. 1\Iaceiú:
supprimido urn Jog-ar de quarto escripturat•io, 900S; abaticlas tres quotas,
53ti1;, total, 1: 43!iS. Parallyba: Sllpprimido um Jogar de prinwiw cscripturario, 2: WO:'i; abatidas 11 quotas,
1: 1'22$, total, :~: 82:2S. Pará: snpprimidos dous logal'cs de q~tarl.ns eseriptural'io~, :.l:GOOS; abatidas H qnota;;;,
2::Jti1S, total, 4:9!i1S. Bahia: Sllp])l'imidu 11111 Jogar dn quarto e>'eripLHrario, 1 :300S; abatidas sete qt•ot;Js,
1 :22GS, total, 2:!i:2:J:); supprlmidoo; 11111
log~r de administrador Jas capata7.ias, 3:GOOS, um ajnd;~ute, 2:600S, oilo
fieis de arma7.em, .20:HOOS; abatidas,
144. quotas, 2'i:328S, toLa!, 52:3283;
snpprimir1o~ ;:inda nm confcnmto,
1 :0258,
oito
vi;üas, 2:\J:.!OS, :18
l.rahalhadores,
2G:280S,
tutal,
:H: 02:;g
lle<:ife : ~upprimiclo uut
logat• dn C<>nferento, 3:800~; abatida;:; 1:-: ;p 1otas, :1: t:i:J$0GO, total,
1\:~lii:l$%0. CapiLal Fcdc:ral: mppdmidos o.; :'l'.giiÍill<:s J.,gan·s da ;HliniJii:,lra<;;to: t" :·~ eunl~~l'l)llles, 21:GOUS;
dou~ ~C!~ llll• lo~; estT•Jltnrario:;, '.l: GOO~;
nm terceiro e"Tip1111 a rio, 3: :>OOS ;
um fiel do tht:sourcit·o, ·~:OOOS; administrador de capalazi<L', ü:OOUS; dou~
aj ndantcs, (): GUOS ; 1() fic•is de armaztlm, ():! :~00$; abatidas :lOCI qnotas,
S2:\Jti3$2lli: apontado!', 3:000$; n
ajucl~ntes de fiei:;, Gl :2003, total,
::a2:1:;3S21 c.; aw;tneut:Hia de 10::!~05.
para lllais ·:O scgnmlos otnei:t"S
adnaneiros n::. Allaudt•ga. do 1':1.1':t ;
dt: 3!j:91GS, ~t

<m:signac::·IO

«~lalerüll»

qne ~er{t a~é:im redigida: expcdinnte,
de., 40:000S; lliOYei:;, 3:000;); Slll'Vi<:O
typo~raphico, 3·kOOO;) ; aequisi<,:;lo,
ctt:., 80:000S; com!Justivel, 'i'O:OOOS;
aluguel de casa para o pot'teiro,
1:~008 ; divr·r ~as desp<1z:.t5 48:000$;
an~rncutada
ainda do ~7:!i7li8,
p:lt'a o pe:-:;oal elo r<CbtH:adot' S. l'aulo,
huje Joaqwm Murtinlw, u de 100:0003
para ac']nisi~;w de um 1 c~btro e Ires
I;IJI<'ha~ snl"d:~s do ,-;r:~!ldP Y<'lo•·i<h tu
J•ar;J. <' ~ervit:o de l'llJJda u li~c;Jiiz:t
ç;\o, em suiJsl.ituiO::io do <:rnzador Andrada, quo fqi vendido; deduúda de
;]O :.i: OGot:, ~ülldn tl: 40\l~'\ pela redu-
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u:~io a tn~s dn 11nnwro d~; p:ttrões dl~
t'S<::tlurr:' tb ,\lf:<J:dcg;, <h~ i\lan{ws,

7:->: •i f'(<~ pda rr.dtwr·:io a ;;:; do nuH<t:I'O <!o rem:l,do!:<:.' ria lll<~sm;•. Alfand(~ha c 1 Jg:2:~ns pela. snpprt·ssfu) d·'

q<~<•.lltitalivo d·t di:11·i:t ,_{0, :;S :to pi!Ssoal da,; l:llwh:•:< '' ::'r::•.krt)s da, lllf'Sma. All:llldf'g.t; d:: ::i":7:;·•s, das g:·:l-

tilica•/<r's d11s con!'t•t'<'llt.!'~; d;•.s capat.at•·•·::;am a d"<<ominar-~e r,oll-

zh~, qn•·

l'nrcnt<':' d<! d('scarga ;

do

an'!'lll<'nt:ul:!.

.(J:.~4·~s:r7B. ~·orTt~·;plnHII'ntn~

a

1:.~:

qnot:<s <HW lhe:-; •·:il.••.'Ht. :'t raz.'io de
qn;~LJ'" par:t o.: "" I" <'hS'<'.l n Ir<'"
dt~

paL'· os

1liJnintli'I~L ~· q
1

2·\ e

· ••

~

:i: 1: 1•1:~;;;7t;O, do IJ('S'oal das cap:1 t.azh:,, f'•Jita a. d•wrd·•. rnclilic:u·.ão n:<.
razilJ• p:•ra o •::d•·11l·•
p·~rc:•ut.•t

•'a'

gcn~~ dil:i quota'< ......
:f.~.

,, ···~~-~ ......

l\Iosas d•.: lk11d:t; <' Coll- cl•'l i:t!'. Di!ninnida de

l :'I:\ !~:rppre:::.:.-!1)
dz•. ~JJ':.·.•1:tn <'Pl111llalld:tllt<' ;, •h p:·lrilo o~,·, ,._,l·~l !l'. dn tre~
g·n;lrd:t:>•: dt: l.r··s 1 '!1\:l.rlor:;; dr· ca·h

do::;

,(.:i~-::;!:)!),

ln~~al'(l.·i

moa d:•s
l.o:·io

do

10:~l;;o:<

lllCS:t·'

-1

;\rre ;

1

'll<hs do Tcrri-

jWh

red"<'<,:Jo

tl:t imp·wl.:u)('h d<:

a

::'';:!i~<lS

das di,t• ia' p:<r:t .,. "11'11' ia-: •·

n~ma

dore,, '' :t !i:OOOS :<. dt• !O:OUOS para

cn:;tdo ·. <:t;p(l:lt•!IIV! dt! •.::ul:t nma da.;;

ditas

lll<' .;<<;

d•.1

lio·::n<lo <'a•l:t

l'i.'l'll:•s.

nw;;:t · k 1·:•n.J:Ls c·>m nm adrninbtrador, 11111 <'· <:riv:"uJ. !•· ~: nta<·,J:i;; <'il't''
rr~rnad~)rp:; ; p·'l·:. '':·:drl~·t;;t~J <lo (lilo 4
po;;t<)S iis<:~··s 110. m_<':<ln" T<·ITitC\:.io
Acn·, m:11Jtido•; t.n•,: po::in.;; Jist:avs,
eon1 nrn ~~n~arrt.';~:~(J0, tHn ,~ . .:criv:to n
dott" l'"lll:td<H'C' •·a< h um: r<:d11ziola a

d"(

l:::oos , _

dn ::n:lr;:;:_:, <!:·.

f.i11ad:~

ria d•l

l"':;·:o·, I •h• <::tlb

~:500$

a 'h

(~ alngw~t
11111 f!tl~to

:~:00"~;
1

(l

:'!. di:t-,
e

a.

!"11':• · :qnlit•uk

dl'. (',;1~~:1 1lt 1·:ula

p:q·a.

I'"'' I.'•

111n; sendo

.\11,) ,\1:1·<' lifJ ]l'illltl

do i11t,~r~~(-c(:itn '"' ~~nha g'.~~~d··~;j(';l.
Cnnh:~. !~Pill:)~ -; u:n paT':t o :\lto
l'tH'Ú-", ,. ou11o no ,\ llo .llll'll:, ; pPI:I
nx~itH·,~;i,l 1le q11 1f.ro ~·;-·;:i;o";I.J'nl; li:'(~;u··~,

ntanl.iri•J'·i oito, S<'!lo!": dou'; p:tr:t "
Alto A\'rl', <'lll r·1n lquiry
ontn• ""
Antiillili'V P s•;io.; p~r:1 "Alto .lnra:'t, li"
.Tapnr:'•, Ta.r:lll:u-.'•, S. Sah·a<kll', l:i<l-

r,

~ÍI:hn
lh~:t,

d;t l.ih·•1 l:>rl", .T1111J:'t , .
011

(;nvut'll"
I'Cgistro
ma.dor;

~~~~~

nllt.l'');

~~~~~:tn~~~

.1\111 >-·
q111' ,,

,.,"1-1

de~if~l!al', t·mdu, port':•u,
li~eal nm »:nard:t c um rcreduzida~- 3:(i:50~ a impot• ..

l'apol
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tancia de !) :4 I tiS de dia ria pa1·a o
pc:sso::.l e a I : !iOOS a de 2: 500~ para
o oxpciliente, alngncl de cas;\, de.,
para rada l'•.•gistro c tambem pd:t
sub:;titui<;;w <lo~ postos '· registro por
cinco agencias adn::uwiras. sendo uma
em Bapit'l'am, oulraem Vil1:1 llcll:t e
oulr:t em Cobija, no ,\!to Aere, mna.
em Santa llosn., 1111 Alto l'n1·ús, c
out!'a na cmtfltwncia do IJren com
.Tm·uá, no Alto Jm·n:'t, t~ndo cada
agenda um agenlP aduan!liro a
1H:OOO$, dons gnardas a 2:400S,
quat!'o rcmaolot·cs a 1:8001) annuaes;
12: 77t\S paI' a, a dia!'ia olt~ 51), em :3G5
dias, para o pos<oal do cadn a.gencia
aduanl'ira c para matm·ial \l:22'i$
para eada uma; ;1g<mcia' que t.ambem
lisca!i?.at•ão a intp·•rt:u::clO o a exportação Clll Lra.u:,ito das fiopublka~ Jj.
1111trophc; nos nossos rios, <~nu formo
os r<•spcetivos tr:<L:tdoJ'; o finalnmnte,
!Hlia S'i]l]Jl'll'S'To do lugat' do'. tmrarregadn do !''do li~cal em Sa11t.:t Ho'a
10:8003, d1• l!:i:Gk:i$ pela 'npprn>são
da !\lesa dt~ ll••ndas de lt.al'oatiara,
Jicamlo, e1n .~u'•~;tituir:ão, crearlo um
po::;tu de fi~e:tli?.a<·Jo SII hordiu:ulo á Alf:wdw;a dc ~ll:tll:'w;; c ad•nini·,t.r:tdo
pnl' 11;11 fllilo'Cin:tal.'io dt'''"L ..\lfa.lllll'.~<t.
Todn o lll :tl.t ·t·i;d Jl'L'":l.l':'L á A l rande;!:t
do l\[auúos. l':.n·a. " cnsl<tiu deste
posto lll' fiso"tlin<:ã" snrfw proeisos:
g-ratificaçãn ao fllllcc·ionario <l:t All'alldcga qnc für dt•<iguado para. a lisea.lizrrção :1: 600S ; diyorsas despt!zas,
indu,ivc! alw.;n:~l dtt r:!;:a I O:OOOS; gra1ifka<:ão ao a<l!l:iuistr:tdor o esel'IVilo
d:t m'osa. "" n•:1das c:xLincf:l, qtw
pas.;:1.rão <t ii!'at· addido~ ;HJ qnadro
dos func:ciouario.; dt! Far.ond:t. ;:endo
arlministt·:vlm· 'I:GOo:;, •·se!'i,·~o G:OOOS,
total, 1'i:r.oo:> n olt! lj:'l;.íS'~:wo, pda
r:•tmião do! <:lltl'<!!><h'O :'t i\[o;::l. d".
Bundas .\lr:tndce!:1.d:J. pm l'orl:n Vt:lllo,
Sll iJ:'t.i tu i1h < :1.:<

1'0'!JWÜ\':I:'

l.;~lli'Jl:t<

por nrna. nnil'a, a <a.ht•r: a.dmillisli':tdol'. ~l':Jiific:u;:io :J:(IOO$, •:"tTIV:ío,
gratitic:u;~o :.!:.100$, 1id de arm;!,ZL'Ill,
m·dunado c p:rati li1·.:u:ão :3:GOOS, qua tl'o
oflidacs acl11a.n<:iros a 2008, ol'denatlo
P gra.tificat;:lo, 'l:üOO$, seis marinheitw; a I208, gl'atilit·a.ç~o 8:C>iOS, t·xpcdielltc e onl.ras tli::;p<·zas 2:000$,
total, 2\l:f>WSOOO.
Total da. verba .•....•• , •.•••..••• , . ,

0•1ro

l'vpel
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I'a rei

Ülll"O

i'J.

EmprP~a.do>1 de rop:tetiçõ~< e logaros

ext.inetos e arl<lidos em vil'twlu de
sentl'nça.. Diminuida de: 0:000S, pela
nom<~a.çã.o de um dos ftJnccional'ios
para sub-dit·cctor do Thc>'onro ....••

..............

20. Fi;ealiz::v;ão c mais despcns dos impostos de eon>"ll1llO c de tran,portc .•...
2L Commisc>~.o de :l % ao' H~!ldedorcs de

estampilhas ................•.••.••
~·n:;l;o. A 11 s m <) 11 ta ri a d1 ~

22. A.i ucl;ts dü

50:000900~ ..•...•...••.....•.•....

23. Juros ilos hilh,.:tcs lb Tll:.:-;ouro .•.•.••
2L Idem <lo:i empresl.imm do Corru de
Oq>l!;LOS .••.•••.••.••.•••••••••••••
2'i. Idem dos dcpo-:itos das t·aixa' ct·onomkas e lllOiltCS de SOC!'O!'l'O ••• , •••

2ü. Idem dil·ersos •...••••........••••• ,.
27. Commiss<•cs e condagcns •.•..•.••• , ••
28. Dospczas evcnCuaes .................. .

2'}. Roposiç\ies c rcstitni.~õos ..•..•.•••..••
30. EXl'I'cicios ft11<los ..•••••••••••.•••••.•
3i. Ohl'as. Angmcmtada· do ::o~,:·;v2:~i\O
destinatul~1-so para a ""nclw;::o· do
0difieio rla .'\!fandrp;a d-~ f'nrl.o ;\lt•grc
10 [.; 71~$7 ~() ...................... .
32. Crcditus c·~p:._~ch,c ..; .. ,. .•.••............
33. Direetc1ria de Estatistica Ct>mmet•ci:d.
Diminuida dD :!2: 000$ pda snpprcs:;iio
de dons lu;;<li\'S tlr') segundos ('>Tri-

ptnrarius e augtnnutn(!a de ~1-:SOOS
para mais dons cluh-ga·i:l·', 'cndo Ulll
ntn llcllo llnri~O!lt:• {t r;J.?.;Io <L~ :300S
mensac; l' outro em Vit-t.:;ria. ;'t ra:·::i,·,
de~ 100$ Lam hem nwuc<;o.e · •••••••••••
31:. Inspct·tol'ia de Sc;;nros .............. .

••••• oa•oto•••

.........

,)

....

\J7:720Si00
~. 0 [ !:700$000

1:iO: 000$000

··············
100:000$000

l:lO:OOOSOOO

..............
..............
..............

G:io: ooo:; ooo

!;O:OOO~WOO

\l. !iüO: 000$000

50:0C0$000

Go:ooosooo

~8:000$000

100:000$000
50:000$000
:l 00:000$000

200:000SOOO
100:000$000
1.000:000$000

iiJí ·. 7-}2$740
32a: o:lGS1SO

Gi2:400SOOO
~::o: ~~:o:::ooo

a5.

CrediLns snpplc1ncn t:\ rc:.;. .\ 1;grn1~n Ladd.
ele 3.ooo:uuusooo ................. .
3ti. Inspuc:;:t<> tia~ 1'<'1' trLi•:<nl'' do Fa;m;1da u
outros Sl'l'l'i<:9~ extraordiual'ios .....•
37. l';n·a pag·:unuJtlo d<~ addidu.s em L:ttlos
o~ mittiStl'rios ..............•......•
38. Pa.ra pa.:~:tlllflHLn aos OJ>Prarios nos d<J~
IIJillg;o:-;

t~ f(~riadn~ ... : .. .. ~ .. ~ ...... .

ApjlliC<t(:'to lf,t h;u(k c:,fiCci,,l:

1. Fuudu tf,~ I'Oc;galc do papul-m<>:;da.
(susppusa 110 PXercicil) d:.; :t TH! c~~t;t.

G. O:H): IJIJOSO:JO
:f 'i O; 000$000

.;. ,1)0(): ooosooo
;) . G24: 000$000
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Ouro

Papal

applica1:ão, por ter ~ido autorizitdo o
emprego da verb;t no pagamento de
juros de titulos cmittidos para a Iiquidaçii.o do deficit de Hl14) .....•...
2. Idem de garantia do papel-moeda
(susp::Jnsa 110 exet·cicio de 1\11 ü a applicaçao especial pot• ter sido autol'i;r.ado o emprego da verba no re~gatc
de letras ouro c pagamento dos respectivos juros, emittidas para liquitlal;;io de cle(tcit de 1\114) ••••••..•••
3. Idem para a Caixa de nesga te das
apolices das estradas do ferro encamparias (suspensa a applicação especial
110 cxcrdcio de 1():!fi pot• ter sido autol'izado o emprcg;o da verba no pagamento de juros de títulos emittidos
para liquidação do deficit de f!H4 ou
a. outras necessidades do The5:Jlll'O,
\'isto que o serviço COITespowlcnto
ost.;í. sendo feito com titulos do novo
funding, dP acctn·do com o eontracto
em vigor) .......•....•............ ·
Art. IOl:. E' o Govemo autorizado:
:f. o A abrir, no exercido de :! O.l ü, er·editos supplcmcnt;u es, a.ló 1) maximo
do G.OOO:OOOS, ás rerhas indieadas na tabella CJllC acompanha a prcseutc lei.
1\ 's rer!Jas "So(:corn·~ puiJlit:os" c " Exercidos fiudos ,, poded, o Governo
abt'it· creditas supplcmcntarcs em qualquet· mez do exercido, comtauto que
sua totalidade computada com a dos demais creditos abcl'tos não exceda do
utaximo fixado, re~peitada, quanto á verba « Exer·eicios findos "• a disposição
da lei n. 3.230, de 3 de setembro de 188ft, art. H. No maximo fixado por
este artigo não se comprchendem os creditos abortos aos ns. 5, 6, 7 c 8 do
on;amento do Ministerio do Interior c LJS. 1, 2, 3 o 4 do orçamento do 1\liuist.orio da Fazenda;
2. 0 A liquidat· os debitos dos bancos, provenientes ttc auxílios à lavoura;
3.• A conl'edcr o premio de ;;os pot· ttmelada aos navins que forem con·
~tr·uidos na Rcpublicá c euja arqueaçil.o seja superior a 100 toneladas, podendo
abrir os ct·cditos qnc forem nccessal'ios;
4.• A substituir as cedulas do Thesouro Nacioual do 18 e 28 c facultar o
troco das ecdulas de 'iS a ~0$, onde esca.sscarcm essas moedas e a retirar da.
drcul;u;ão as moedas de prata e uieket do a.ntir?;o cunho, e as oe cobre, marcando um prazo razoavcl pat·a a sua ~ubstitui1;ão, podendo empregai' o cobre
recolhido na liga ele outl'as moedas;
5. 0 A reorganizar o serviço de t'eprcssão de contrabando na~ fronteiras,
podendo para isso 1-reat· e extinguir logat·es, sem cxccdel'-se a dcspeza com
que aetualmeutc o Thcsouro faz esse scrvi1;o;
6. 0 A supprimir dos respeetivos quacll'os, por decreto, todos os Jogares quo
forem vagando e cujo pl'ovimcnto julgue desneccssal'io ao seni•;o publico;
I . 0 A proceder, <h~ntrP da verba fixada uo ol'çarncnto, a uma rcl'isão na
f.abclla para o calculo das quotas que competem aos empregados das alfan<legas, de fúrma a tornar a distribuição mais equitativa, de accúrdo com a
categoria e renda das respectivas repartições e condições de viela das cidades
em CJUe estão localizadas, alterando para isw as lotações c razões da tabclla
Pifdcr

L~gisl~tiYo

-
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aeLualmentc em vigor, ~uhmcttida a mesma tabt1lla á approv:u;ão do Congt·csso
Nacional;
8. 0 A cstl~udcr, na vigencia desta lei, ao Clnb dos Funccionarios Pnblicos
Civis e á Sociedade Auxiliaúora dos Fuuceionarios do Correio AmiJulautc a
conccssfw feita a. outras sociedades cougcueros pelo decreto legislativo
11. 2.124,, de 2;; de uutuuro de 1\IOU.
\1. o A prorogar por mais oito mczcs o prazo para a tcr·miuaçfw (lO ediflcio
da Alfandoga do Porto Alegre;
10. A CI'NH' uma mesa de rendas alfandegada em Porto Esperança,
Estado do !llatto Grosso, eom as attribuiçõcs do art. 136 da Consolidação das
Leis elas Alfandeg<ts, abrindo p;u·a esse fim os necessarios creditos;
H. A fazer· por conta do s:lldo da verlla 3" " Extraonlinarias uo Interior"
do art. 24 da lei n. 2.\!21·, do !i de janeiro de 1\JJ:), os pagamentos deixados
de elfectuar por conta da sub-con~ignaçãn " Para duplicatas de vencimentos
do pessoal,, da \'Ct·ba 1" "Seceetada de Estado, e da verba 2a "Empregados
em disponiiJilidade ,, do referido art. 24 da supraeitada lei, podendo despender
af.é Hi:OOO$ com os primeiros o 25:000$ com os segundos;
B. A ahl'ir a<J 1\liuiMerio da Fazenda credit.os especiaes ató a 'JUantia de
15:7008 p;wa 1·estituiçiío ao~ Srs. i\larcelino Gomes de Almeida & Comp., de
S. Luiz do l\Iamnhfio, d<' direito' :tll'audeg:trios pela importaçr10 de 100 maehinas pat·a quebt·ar eôt:o baiJassú, dist.rihuida:; gratuitamente aos lavt·adm·es c
até a de 500:0005 para restitui!Jto á Cnmp;whia Frigorifiea c J>astoril, de
S. Paulo, dos direitos alfaud•'garius quo pagou pela importaçfto do machiuismos
o apparP!hos necessarios ;Í, mnnlagem <In matadn\zro frigorillco de Barretos,
feita no rcgimen da h'i u. 2.:l:~l,dP:lOdedczembrodeHHO,art.27,IIJ,
11. I) ;

13. A aht•ir ao 1\lini-;terio da l•'azclHl:t n credito cspceial da quanti,t •lu
6: 31i2S~i00 para pagamento das diat-i:t~ devidas ~tos trabalhadores das Capatazias da Alfandcga de Sant•J:<, em I \J li, ·~ qne deixaram d•~ rect'hcr por falta de
verba orçamentat•ia;
H. A abrit· o credito, até ~0:000$, IH.wessa.rio ao pagnm('JJtn dos ordenados
de lente da Eseol::t de Medicina devidos aos !Jr.s. Aztwc•lo Sodré c Afranio
l'cixoto, no auun de f.91~;
11i. A abdr· o cn~dito de 3GG:6:lOS par;• pagamento an Estado do Bio de
.lanciro dn preço das tm-ras rlcvolntas situadas nos mutlidpios de l'otropolis,
Ignassú P. Vassouras, uas hac:ias elos rios Xerem e 1\Iantiquim, e ('.uja acquisiçfío foi ajustada pela. T\c_-p:n·th;fw de A~·nas c Obras Pnblit:as ('lll 11i de março
de 1913;
fti. A Ct\dm· á ~Iunidpalidadc de S. l':utlo uma Ctixa de terreno de sua.
propriedade sito •'• a\·cuida S . .lo;-to, na mesma l'idade do S. Paulo, cmn a
supcrliciD do ~iim,~, afim ,Jc, regularizar o alinhamento n;t l;trgura de :~o metro.~; pa~o o pt'e(;o <Jne fôt· ar!Jitrada a eJssi:"w, em moeda ("<JlTente.
Art. fo:; ..\ cxcPJWfin ··~tahclccith no~ '•'' do art. iO.\: da lei n. :!.!J:!±, rle
!i do janeiro do cotTeut\; a uno, 6 a pplh·avci ao e:tso de fnncdonariu:> fcdcracs
quo ua data dc~,;a lei <-;c achavam na:i ('Ondir;ões do at't. 125 da mesma lei.
Art. 106. C•)ntiln'w. em Vlg'OI' :t di~l'"'içfto do ;u·t.. 8° d;t lei n. 2.842, do
3 de J<tnPir·" de 1011, mantida pl'lo art. 115 da lei n. 2.!J24, do 5 de jaucit·o
de :l\li5.
Art. 107. Fic.;t suspensa a aclmi:'~{io ele novos contribuinte.'< ao montepio
dos fuueeion;wios publk:os.
·
Arl.. 108. Aos dit·eelores das ~ecrclarias do Sc'uado n da Camara do~
l}opnlado~, mordomia. do l'al:u·io ela Pt·esidencta lht Hepuhlica c seerctal'ia do
Suprcmn Tnhunal Fecl••r;d sor.lo (•nl.l'l'g·nl·S (~111 quatro prcslaçõe.~ igua.cs,
adca_n~a.da>, no começo tio!'~ mcze8 ele jaucim, ahril, junho e ontnbro, mcdianto
r_equtstç~o competente, a~ quantias destinadas ao materia.l das mesmas repartições, mcluidas 11a presente lei, e intep:r-altllOutc as concedida~ em creditas
eoncoruentcs {\ mesma verba "l\Iatcrlal ".
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AI'I.. 109. S;1o facultadas ás mesas de rendas rle segunda ordem as attri~
huiçõcs das do primeira ordem, no tocante ao serviço de exporta!;ão.
Art. HO. As porcentagens a serem abonadas aos juizes, procuradores c
mais serventmtrios da justiça, pela cobrança da divida activa, serão no acto
do pagamento da mesma divida, deduzidas do total pago e escripturadas como
deposito pelas repartições arrecadadoras, para serem entregues no fim de
cada mez aos mesmos serventuarios.
Art. 111. Fica restabelecida a reforma com pulsaria para o Exercito e para
a Armada, nas partes não revogadas pela lei n. 2.290, de f3 de janeiro de
1910, e art. 107 da lei n. 2.92i, rle 5
;aneiro de 1915.
Art. ii2, Continúa em vigor o ar·. 85 da lei n. 2.842, de 3 janeiro de
i!Jf3.
Art. H3. Continúa em vigor o art. 63 c seu paragrapho unioo da lei
n. 2.8it, de 31 de dezembro de 1913, com a modificação constante do n. XX
do art. 101 da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915.
Art. HL As companhias ou emprezas de seguros de vida econgeneres; por
mutualidades ou uão, que tiveram cumprido regularmente as obrigações constantes dos respectivos decretos de autorização e tiverem recolhido até março
de 1917, 110s pt·azos determinados nos mencionados decretos de autorização,
as importancias dos fundos verificados em seus balanços, para a constituição
dos depositas a que se referem o decreto n. 5.072, de 12 de dezembro de
191:1, e art. 2°, § 8°, da lei n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914, poderão
continuar a fazer os ditos depositas parcelladameute, de accôrdo com os decretos que as approvaram.
Art. 115. Continúa em vigor o di~posto nos arts. 120 e 12·1, da lei n. 2.924,
de !j de janeiro de 1915.
A1·t. :116. E' inteiramente vedada, sob pena de responsa!Jilida.de, a expedição de ordem o11 aviso de pagamento de qualquer quantia por conta da
consignação qne não corresponda á despeza feita, assim como é prohibida a
remuneração ou gmtilicação de scniços qne não estejam previstos em lei de
<m;amcnto.
Taes ordens ou a\isos serão, em todos os tasos, acompanhados da especilica!;ão d:t despcza c d:t indh:ação d;t consignação OI'Çament:tt'ia que a autorizam.
Art. H 7. E' reconhecido aos JH'ocuradoJ·cs da Ilepuhlka o direito á apo::;cntadoria, nos termos da ld geral <)111 vigor.
As liconças dos proc.;nradores da Repnblica nos Estados serão reguladas
polo decreto n. 10.902, de 2!J do maio de HH4, qne reorganizou a Procuradoria da Bepnblica uo Districto .Fecleral.
Art. 1!8. A;; publicações c impressões necessarias ao serviço dos minist~
rio e reparti•:ões subordinadas, inclusive das secretarias do Congresso Nacional,
cxcepção I(Jita da llirectoria Geral de Estatística, da Bibliotheca Nadonal, do
Archivo Publico c dos estados maiores da Guerra e da Marinha, :;orfw feitas na
I'''lH'Cnsa Nacional e Dia1·io Oj(icial, por conta da pt•opria Impren~a.
Paragrapho unieo. O Governo fica autorizado a reorganizar o ~erviço da.
Imprensa Nacional, tnmando como base as tabellas e quadros seguintes quo
set•ão preenchidos pdos scrvcutnarios do quadl'O actual, observando-se a ardum de antiguidade de cada um. No quad1·o da Sec!;ão Central serão aproveitados os escreveutcs e os aduaos apontador geral c archivista, por o1·dem de
antiguidade c por merecimento, como escripturarios. Os demais logares serão
preenchidos po1· auxiliares de escripta, metade por ordem de antiguidade, me·
tade por merecimento.

d1

continua aqui->
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TABEI.LA A

Administração
i director get'al, onlmtatlu c g'l'atifiea':fto,

i2:ouosooo.

Secção Central

1 chero de sec1;ão, ordenado c gratificaçiio, 7: 2oosuc o.
2 primeiros cscripturarios, ordenado c
gratificação, :1.2:oorsoco.
ü segundos cscriptura!'ios, urdcnad<> e
gratificação, 30:24:0$000.
8 terceiros csct•iptural"ios, orclenado e
gt·atifiea<).o, 33:600$000.
:1.0 quartos e,;eripturario~, ordcuaclo o
~ratifieat.:fLo,

:J6: 000$000.

1 t.hesourdt·o (quebras i :2001.:), ordenado <~ gratifica<;ão, 8: WOSOOO.
fiel, ordcuado e gratillcctção, •.•...•
3:6008000.

almoxat·iro, onl\'uadn c gratiflcat)io,
7:2008000.
1 apontador gemi, onkuado c f'l'alificaç:io, lt:200$000.
agente do almoxarifado, ordenado o
gL"atilicaçfí u, '~: 2UOSOOO.
archivista, ortlcnach c gr;!tilic<uJul,
3:6008000.

porteiro, onlcu;tdo e t;ra !ilk;~<:;-to,
J:600SOOO.
Total, 165:8-LOSOOIJ.
TAIJEJ,LA r;

1 t•edactor, ot·dcuado e ;;Tatifica•;iw,
7:2008000.
:.1 auxiliares, ordenado e gt•atifica,:<\o,
!J : 600$000.
'
Tot~ I,

1G: 800$000 .

.'3<?1'ÇÚO

cfc

ili'IC~

Olficina:>
( l'os~oal }Jcl'lnancnte)
1 chere da Se~.:çiio de Artes, ordenado c
gra tilkação, 7: 200$000.
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1 ajnuante, orden:ulo c gralificac;ão,
6:000$000.
1 mestre da officina de composição, ordenado c gratifica<;ão, 5:1 OO))OOU.
1 contra-mestre da mesma, officinaordenado c gratificaçfw, 3:840$000.

chefe da revisão, ordena1lo e gratifi ·
c~ação,

3: GOOSOOO.

1 mestre da officina. de impressão, ordenado e gratificaçfto, 4:200$000.
mestre da officina de fundição de
typos, ordenado c gratificação,
4:200$000.
1 chefe do serviço ele stereotypia e
galvanoplastia, ordenado c gmtificação, 3 : 600$000.
f mestre rla officina de serviços accessorios, ordenado o gratifica•:~o,
4:200$000.
1 <·ontra-mcstro da mesmn. offir.ina, ordenarlo c gratificaç:Io, 3:6008000.
1 mestre da oflicina de gra.vura, or.!cuado e g-ratifica<;ão, 4:200$000.
mestre da ollkina ele impressão lithographica, ordenado c gratifiea•Jio,
4:2008000.
<'ltefc do scrvir:o dn reparos de marhinas, oNlcn~tdo c gratifieac;ão,
::: G00$000.
1 chefe do serviço de expedição, orde .
nado e gratifica.çJo, 3:600$000.
i ehcfe de serviço dt) pautação, ord<~
nado o gratificação, 3: GOOSOOO.
! machinista. dos motores, ordenado e
gratlfica.ç~o.

3:GOOSOOO.

1 ajudante do chefe da. Scc<;ão Jlc Artes do Dif/rio Official, or<lenado e
grn.tific:tç~o. n:000$000.
1 eltefe da l'('visfto idem, orclenatlo c
gratifica.<;ão, 4:200~000.
1 c:hefc da. composi<:;fto idem, ordenado
o gra.lificac:ftO, 4:2003000.
chefe da impress~o idem, ot·den:Hlo
e gt·atifi<~açftO, 4:2003000.
To t~tl, NG: !110$000.
QUAOTIO DO PESSOAl. J011NAI.F.In0 DA IMPIIENSA
NAC!O!'!AJ, l: "I>IAiliO OFFICIAJ, •>

~:; a.nxilin.rm~

tln escl'ipta,

~ando

20 f'OIIl

a diaria do 10S n t\il!co h)Jn a cin
R~,

S7: f.f)()SOOO, .

.

.

.

Papel

374

:AflTOS

no

PODmt r;EGISJ,ATIVO
ÜUl'O

Secção de Artes
i an xiliar do inspcctor teclmiro com a diaria do 108, 3:650$000.
2 encarregados do arcbivo de modelos com
a dia ria di' f o~, 7: ~00$ ; total,
20:050$000.

ncvisão
1 ajudante do ehefo com a diaria do 12$,
4:3R0$000.
H rovisorcs, sendo nm elo peova~ do
machinas, eom a diaria de 10$,
ltO: 150$000.
i O mnferentes com a dia ria dl' R$, 2\1: 200~;
total, n:n0$000.

Officinrt. de grnvnrrt
!i officiaes lithographos, sen1lo trcs com a
1liaria de 13$, um ('.om a de HS ~'
outro com a de 10$, 21:\100$000.
3 apren1lizcs, sendo nrn com a di:tri:t tle
3$ c dons eom a de 2$, 2: ti5:i$000.
2 nfficiaes xilogTaphos, sendo 11111 com a
diaria de 95 c outro I'OIIl a dl' 7$,
5: RltO~OOO.
i aprendiz com a dia.ria do :l~, 1 :09!iSOOO.
3 auxiliares, sendo nm 1'0111 a diaria de 5$,

um com a 1lc r~s c outro com
4::380$000.
Total, 35:770$000.

:L

dn :lg,

Of!i.cina ele impresRão lWwgraphica
i8 officiaes, sendo tres I'Om a diaria de 10$,
quatro com a de 8$, dnC'O com a de
üS e seis com a Lle !iS, 4t..:530SOOO.
i numerador mecanko •·om a 1liari:t 1!1'

7S, 2: 55aSooo.
5 aprendizeseom adiaria de 38, t\:475$000.
3 limpadores de pedras, sendo um com a.
diaria. de

7~,

e 1lons com a de GS.

6:9358000.

'

i contador de edições I'Om a 1liaria de

üS,

2:1908000.
:1.

eortador do papel I'Oill a di ar in de üS,
2:1908000.

Total, 63:875$000.

Offidwt dtJ composir:ão

7 dtefes de turma

('.0111

25:550$000.
1i ajudantes, eom

.'L

16:'~2tiSOOO.

a diarin de

dia ria

do

to~,

9$,
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7!) officiacs, scnrlo 22 com adiaria de 8$500,
30 com a de 78500, i5 com a de üS,
o :1.2 com a de 5S, 205:!30$000.
i 1 aprendizes, sendo sete t>Om a diaria de
3S e quatro com a de 28, 10: !j85SOOO.
2 tiradores de provas, com a diaria de 78,
5:1f08900.
i :wxiliar, com adiaria de 8$, 2:!120$000,
Secção de linotypia
i mecanico, com adiaria de 9$, 3:285$000.
3 auxiliares, sendo dous com a diaria de
tiS e um t>om a do 3S, 4:7Mi8000.
i ;tl'Chivista zelador·, r·om adiaria de 8$;i00,
3::1.028500.
R operadores, sendo tres com a. diaria da
9$, e cinco com a do 7$500,
23:542$500.
2 c hum beiros r~om a diaria do !íS,
3:6508000.

Secr:iín rio :;;onhoras
i ajudante, com a diaria de 9$, 3:285$000.
4 auxiliares, com a rliaria de 7S,
f0:220SOOO.
:l!J nffic.iaes, sendo 1O com a diaria do ü5,
10 com a cln !i~ n f 5 com a :I c ~~~.
ü2:050SOOO.
R aprendizes, sendo duas com a diaria de
3$ e seis com a de 2$, 6:570$000.
Total, 38ü: 170$000.

Of!icina de imrwessão
4 chefi)S de turma, com a rlia1·ia de fOS,
f4:600$000.
4 ajudantes, com a diaria do !l$,
13:HOSOOO.
(i5 officiaes, sendo i2 eom a diaria de 8$, 20
com a de 7$, 18 com a de ôS e
:1.5 com a rlc !j$, l52:935SOOO.
i8 aprendizes, srmdo nove eom a diaria do
38 e nove com a de 2$, 1ô: 4258000.
3 engradadorcs, sondo um com a diaria
de 8$ c dous com a de 7S, 8:030$000.
3 contadores de papel, com a diaria de 78,
7:665$000.
! molhador de papel, com a diaria de iS,
2:555$000.
i O contadores de edições, sendo dous com a
rJiaria de 6S e oito eom a de tiS,
18:980$000.
2 lavadore3 de fôl'mas, rom a diaria dP.
!iS, :l: 6tíOSOOO. ,
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2 fnndidoros de rolos, com n. diada do aS,
3:6!.i0$000.
i auxiliar com adiaria de 85,2:9208000.
Total, 2H: !i!.i0$000.

0/{i.cina de sc1·viços nccessorios
"3 chefes de turma, com a diaria de 10$,
i0:9!.iOSOOO.

3 ajudantes,

com

a

diaria.

de

9$,

9:8551)000.
71 officiaos, sendo 16 com a diaria de 88,
25 com a do 7$, 15 com a de 6$ e 15
com a do 58, 170:8208000.
i2 aprendizes, sondo cinco com a dial'ia de
38 e sete com a de 2S, -10: 5855000.
2 douradores eom a diaria de 9S,
6:570$000.
2 ajudantes, com a diaria de 85,
5:8~0$000.

1 encarregado do deposito de folha~
com a diaria de 98, 3:285$000.
2 contadores de folhas, srndo um com
adiaria de 9$ e outro com a do ü$,
a:·ti5SOOO.

Secção de scnhot•as
53 officiaes, sendo 31 com a diaria do
5$ e 22 com a de 41), 88:695:5000.

H aprendizes, sendo cinco com adiaria
de 3$ e seis com a de 2$, \J: 8ti5SOOO.
Total, 321.:930$000.

0/{i.cina de pautaçlio
H officiacs, sondo cinco com a diada
de 88, dous com a de 7S, tres com a
de 61), e quatro com a de !iS,
33:580$000.
10 aprendizes, sendo teos com a diaria

de 3S e sete com a de 2S, 8:3!!tiSOOO.
Total, 41:975$000.
Servico de e.vpediç,i.o
2 auxiliares, sendo um com a diaria de
88 c outro com a de 6S, 5: H0$000.
O{ficina ele fundiçtio

f8 officiaes, sendo tros com a diaria do
RS, cinro ron1 a do 7$, sr!e r.otn a de

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO
Oqro

6$ e tres com a de 5$, 4.2:340$000.
3 auxiliares, r-om a d i a r i a de 6$,
6:570$000.
5 aprend•zes. sendo dons com a diaria
de 3$ e tres com a de 2$, 4:380$000.
Total, 53:290$000.

Of!icina de ste1·eotypia
1 ajudante com a di a r i a de 108,
63:6505000.
6 officiaes, sendo dons com a diaria de
8$, dous com a de 7$ e dons com a
de 58, 14:600$000.
f aprendiz

com a di a. r i a de 38,

1:0958000.
Total, 19:31,5$.000.

Officina de l'eparos ele macMnas
:l mccanico com a rl i a l' i a de 1 OS,
3:650$000.
2 tornci•·os, ~cndo nm com a diaria de
f O$ c ontt·o eom a. de 8$, 6:570$000.
:l ajndante !'um a diaria de 5$,
i :825$000.
3 ollieiacs, :;nndu nm rom a diaria de
SS, um rom a do 7~ c ontm com a
de 68, 7:ü6:;sooo.

4 apt·endi:ws. sendo um com a diaria
de 3$ e tre~ eom a de 2$, 3: 285~000.
:l malhador com a d i a r i a de 5S,
:1:825$000.
!~

auxiliares, sendo um com adiaria. de
6$, dons com a de ~S c ontro com a
de 48, 7:3000$000.
Total, 32:120$000.

Sert•iço de electricidade
:l ajudante rom
3:285$000.

a

diaria.

de 9$,

4 officiaes, sendo tres com a diaria de
8$ e um com a de 7$,11:315$000.
5 auxiliares, sendo um com a diaria. de
7$, dous com a de 6$, um com a de
5$ e outro com a de 4~, :10:220$000.
Total, 24:8205000.
S~Jrviço

interno e externo

:l mandador do serventes, com a dlat•ia
88500, 3;!02~500.

ae
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l gua.rda-porl:ín, r·om adiaria d<' 7S,
2: !>!í!:í$000.
2 vigias, sendo um com a dia ria de GS,
e outro r·rJJn a d0 5S, t~:Ot:í$000.
fi r:orrcios, Pom a rliaria
de 7$,
1 ti : :{30$000 .
3 c:ontinuos, r·nm a rliaria de G$,
6: !í70SOOO.
27 serv•mtPs, sendo 11, com a diaria
rln 5$ c 1 ;{ com a. d0 '~$, "'k ã~IOSOOO.
Tot~l, 7fi: 102~!i00.
" ll!ARIO OFFJCTAL

ll

nelJÍg/ío

ajud:mte de cherc Pom :1 diari:t ele
12$, 4::3ROSOOO.
9 revisores c·om a dial'ia de !OS,
32:850$000.
9 coufcrentr:s, r·om a dial'ia rln 88,
2ü:2808000.
eiH:arregado do mapp:1, c·om a dia ria
de 1OS, :l: H!iOSOOO.
!i contadores de linhas, sendo um c:om
a diaria. de ~S ~~ quatro c·om a dr' ~S.
·14: 9658000.
Total, 8:!: l::l!iSOOO.

2 ajudantes, r:om a rliaria dl.' i2S,
8:7608000.
3 auxiliares de pagina<:~o. sendo dol!s
com a dia da de 1 OS r• untro c·om :~
de 98, 1O: !iR!iSOOO.
3 plantonistas, c·om a rlia.ria de 98,
\J: Stiti$000.
2 tiradurc~s de provas r·"m a diaria de
88, !í:8'tUSOOO.
2 vigi<1s, c·o1n a diari:L de
8$,

5:840$000.

ajudante, r:om a diaria de 55,
f: 82!í$000.
! gna.rda-typ.. ~, 1'0111 adiaria dn lOS,
3: ()!iOSOOU.
2 ajurla.ntes, I'Oill a. diaria de 88,
!i: 840$000.

32 compositores, com a (liaria de 8S,
por tard'a dP 125 linhas, 9:l: 4-lOSOOO.
Scr:•~ão

auxiliar

do liuotypia

c·om

:J:2s:.gooo.

a

tliaria

(]0

98,

Papel
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2 mecanico:::, c~om a diaria de 9S,
6:570$000.
li ajudante~, sendo um com a diaria
de 5S c dnco com a diaria de '•StiOO,
i0:037Sr;oo.
f 5 operadora~, sendo rinco com a diaria de 9S e 10 com a de 78500, por
tarefa eompleta, 1,3: ROOSOOO.
Total, 209:327~!\00.
Of{tcinn rle impreR.çiio

R omciaes, ~endo dons com a

rliaria
de 8S, quatro com a de GS c dons
com a de !i$, 18: 2!iOSOOO.
engradado!' de fôrmas, com a cJiaria ·
de 65, 2:fi10SOOO.
1 7.elador de machina~, com a dia ria
dP 7S, 2: 5!i!j$000.
anxiliar c·om a dia ria de '•S, 1:4GOSOOO.
To ta I, 24: 4,55$000.

Secçrio rle stc1·eotypirt
1 ajndante, com :1 di a r i :1 de 12S,
4:380$000.
14 ofliciacs, sondo nm c•om adiaria de
108 c 13 c~om a do RS. 4t :fi!O~OOO.
2 chumbeiros, com a diaria de 5$,
:l: 6508000'
Total, 49:GWSOOO.

5 electricistas, sen• lo dons com a diaria
de 8S c tres mm a ele 7$, 13:5058000.
2 ajudantes, sendo nm com a cJiaria do
78 e outro com a de ll~, 4: 'H5SOOO.
Total, 1S:2!iO~OOO.

f eneanegado, •:orn a diat•ia de 12$,

4:380$000.
2 ajudantes, sendo um com adiaria de

US c outro com adeUS, 7::1008000.
:Jt auxiliares, sendo um com a diaria

de 88, nm com adiaria de 7$, i2 com
a de tiS e i7 <·.om a de 48, ti2:f 958000.
4 carregadores do malas, com a cliaria
de 38, 4: 3808000.
8 entregadores, com n diaria t!n 3S,
8:7605000.
Total, 77: Of 5$000.
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Jlo1•taria

cmcarrcgado, eom a cliaria tlc 10$,
3:650)\1000.

com a. tl i a. r i a do iS,
2:55;)1!000.
1 c o n ti n u o, com a diat·ia de 6$,
2:190$000.
!i serventes, sendo um com a diaria de
;;g c quatro com a de t~S, 7:66tiSOOO.
Total, 1G:OGOSOOO.

1 cm·t·cio,

Total do pessoal jornaleiro............
Trabalho cxtraordinario e gratificaç õ e s addicionacs,
por excesso de tempo de servi~ o......

1.95~:210$000

230:000$000
~.18k210SOOO

Art. H9. Para convenicnria tio serviço haverá nas val'ias dependencias
da rcparti•;ão elllJH'cgado<: snpplentc3 c obrekm qur tl·abalharã•, na ralta dos

cft'ertivof; ou q11antio a i~~n exigir o scwviço. Esses cmprcp:ados sorão pa~os
pelo saldo do duodrcimo tia verba " Pnssoal jornah~iru » c pela dn "Trallalho
extt·aol'dinario" " pt't•.cnchm·ão a-; vac;a;; dos elli•t•tivos ll:t pt·oporçflo dn mct:uln pm· mct'Ct'imento c mp,tadc pol' antignidadn ausolut.a de easa.
Art. UO. A ClllllJ)ll.<iri"to do Diario Ufficial, cxcPpto a de aunutl('ios 1~ de
tahcllas c senwlhautPs scr;'t fdta em linotypia, apnwcit:tda.s par:t cs,;e lirn,
as machiuas ncre;:sarias tias cxi~tcntes na fmprtlnsa. Nacional, c pag:t pela
fúrma seguinte: linotypista de 1' elas~ c (tarera 450 linhas) a 20 l'l:is a. liuh:t;
linotypist~t tk ~·classe (tarefa 375 linhas) a 20 réis a linha.
Art. 121. Os actnac:: aprendizes gt·atuitos com mais do seis mr7.E'S de ~cr
viço no estabelecimento serfw incluídos no qnadl'o acima e pagos da diaria qno
lhes fôt• arbitrada pela dotação-" Trabalhos extraordinarios "·
Art. 122. A disposição elo art. 1° da lei n. 2.!J.~4, de 9 de janeit·o de i!lHi
é extensiva ás filhas menores do falleeitlo juiz rlc dit•eito Dt·. Pedro Moniz
LeflO Vclloso.
Art. 123. Nos leilões roa lizados _ na:3 aJrandegas c suas dcpcntlencias, o
arrematante pagará sob1·e o pt·cço d:t arl'emata~ão a commissão de 5 °/o, a
qnal scr;'t assim distribuída.: 1 °/0 para o presidente do leilão, 1 o;. para o eserivão c 3 °/0 para os contínuos qne servem de leiloeiros.
Art. 12~. Na concessrt.o feita pelo art. Ei, n. 4. tia !Pi n. 1!l1 B, de :lO
de setembro de 1893 está comprehendida a faculdade de hypotheca do
tert·eno - c das hemfcitorbs - para a construcção do predio, n:to ticvendo,
porém, essa hypotheca, bem como a dos que lhes foram posteriol'mente annexados (escripwra publica de 2t) de outubro rlc i'J04 c accôrdn de 22 de julho
de 1914.) ultrapassar o pt•azo de 25 annos.
Art. 125. Fica prorogado pm· cinco annos o prazo de que trata o art. t•,
§ f 0 , do decl'eto legislativo n. 2.357, de 31 de dezembro de 1910.
Art. 126. Pat':t .as nomeações de agentes fiscaes dos impostos de consnmo,
terão prcferencia os canJiuatos, habilitados em concu!'so, que já tenham exercido interinamente esses cargos, por mais de trcs annos, podendo ser nomca!los para a Capital Federal os quo já os tenham nel!a exercido.
Art. 127. As villas proJetaria> ficam tmnsreridas. para o Ministerio da Fa..

?!.>nda,

p~.rn '''l'i'lll vr·ndida~ 'lll !ll'l'•~nrlatla~

t'lll concmrrrnria tmblicrt,

ACl'OS DO POD!ti\,LEGlf3LATIVO

Art. !28. Continuam em vigor os arts. fOI, § XII, c 132 da lei n. 2.924,,
de 5 de jaueii·o do 1\ll!.i.
At•t. :12\l. Nenhuma companhia, empreza on pa.r·te contractantc com o
Governo poderá usar de recurso de multas que lhe hajam sido impostas, de
accôrdo com os seus respectivos contractos, sem prévio pagamento ou recolhi~
mento das mesmas multas.
Art. 130. A's companhias o socicdad<os de peculios ou rendas vitalicias,
eomprehendidas no§ 8° do at·t. 2° de lei n. 2.9:19, de.. :H de 9~~'12~
1 \!14, e já. existentes ao tempo f1m que foi promulgada a eitada lei, sem
exigencia de carta patente pa.ra realizarem suas opera<;ões, podet•á o G~verno
permittir que eontinuem a funccionar: <!ómtnfatites, marcando-lhes o,._'lt&
um anuo para. que fa<;am ou completem em dinheiro ou apolices da. divida. pu~
blica no Thesouro Nacional, o deposito legal, uma vez que provem ter o seu
fund~ eapital empt·egadu em bens immoveis de valor igual ou superior ao
mesmo deposito o se obriguem. a constituil-o <lentm do re.!erido prazo.
Art. 131. Aos lentes dos institutos officiaes de ensino superior, que, na
data. da promulgação da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1\115, tinham
mais de dons tm·ços do tempo de serviço necessari.o á aposentadoria integral,
segundo a legisla<::.to que cntilo vigorava, serão gat·antidos todos os direitos
dessa legislação.
Art. 132. Ficam incorporados á legislação em vigor os dispositivos con~
stantes dos arts. 10~, 10fi, 107, 108, HO, H3, 114, H5, H!J, 121, 123, 125, 126 o
127 da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de 1915, e seus respectivos pa!'agrapho!!,
com as modificações e accrescimos seguintes :
I) A acceitação de cargo ou funcção publica elfectiva, por parte do func~
cionario que já. exerç<\ outl'a, em qualquer serviço ou repartição federal, impm'tará ipso facto na perda de todos os direitos, regalias o vantagens de que
go~ava auteeiormeute como funccionario, excepto a contagem de tempo de
serviro para apo~entadoeia do novo cat•go, si, de aceôrdo eom o rc~pectivo regu~
lamento ou lei especial, a dla tiver direito.
§ t. o Não estão indu idas nesta disposiç;to as fuucções decorrentes de
mandatos electivos. Nesta hypothese, porém, o funccionario uão poderá.
accumular os subsídios~ os vencimentos, a saber:
Si o mandato for de Presidente ou Vice-Presidente da Hepnblica, gover~
nadot• ou presidente, vice-governadot• ou vice-prcsidento de Estado, durante
a vigencia do mandato ;
Si de sewulot· on deputado federal, representante ao Cnn;.?;resso do Es~
ta1~o ou intendente munidpalno Distt•icto Fe1let·al, dtH'antc as sessões IcgislatJVas.
§ 2. o Os f'unceionarios que aeceitarem commissõcs do Governo <la União
ou tios Estados, eom licen<:a do Govnrno Fedet•al, perdm·ão tódos os vencimentos durante o exer·eicio das mesmas commissões, s1'• contaH<lo o tempo para.
a aposentadoria si a eommissão fúr federal ;
JI) Os lognres de chefes do serviço ~ô podeef'to ser exercidos em com~
missilo;
.lll) Nenhum funecionario pnhlieo jubilado, rdormado ou aposeutauo poder:t ser· nomeado para qualquer logat· dos quadt·os das repat•tic;õcs publicas;
J\T) Nenhum fun<Jeionario publico, effectivo ou addido, em disponibilidade
ou ap<;sent~do podet·á ser procm·ador de partes perante qualquer· repartição
admtmstrattva;
V) Aos funccionarios publicos 6 vedàdo fazer contracLos com o Governo
<lirecta ou inclircctamente por si ou como representante de outrem diri ..ir
bancos, companhias, emprezas ou estabelecimentos, sejam ou não subvencionados pelo Governo da União, salvo excepções indicadas em leis espcdaes, re-

continua aqui->
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querei' ou promover a. conces<>ão de privilegios, garantias de Juros ou outros
favores semelhantes, excepto privilegio de invenção propria. ;
VI) O processo dos exames de invalidez para. os elfeitos da aposentadoria
obedecerá ao regulamento que baixou com o decreto n. 1 LU7, de 20 de janeiro de 1915.
Paragraplto unico. Para verificar a. inva.lidez do funccionario em actividade, addido·ou em disponibilidade, poderá o ministro mandai-o á inspecção
de saude, independentemente de requerimento;
suppnmidos tonos os dispositivos que permittem o abono de

"""'fllft!flm

grat!~~:j?,:~a~J!!i~d;j;js;~rf,~g!P~.~e, ~t{;~ç~,g~i.jÇlii!:~C:· ito~~Ja~!;~r;;,i~!

~2 ou (iue a esse tempo tinham preenchido as

exigencias legaes para della
gosarem.
Paragrapho unico. As gratificações addidonaes ficam lhmtadas ao
quantum que já percebiam os funccionarios. NãQ serão augmentadas nem por
decurso do tempo, a contar daquella época, nem pelo augmento de vencimento por a.lteração de tabella de vendmentos ou promoção do funccional'io;
VIII) As diarias accrescirlas aos vencimentos não serão abonadas aos funccionarios publicos que não tiverem sahido da sédo da. respectiva repartição,
entendendo-se por séde o logar ( cidade ou villa ) em que a mesma está.
situada;
IX) O Poder Executivo expcdit·á decreto espcl'ial consolidando todos esses
dispositivos.
Art. -13:L Fica o Poder Executivo autorizado a pr·omover, por accõr·do,
a liquhl<u;ão do debito da Assoeiaçfw Commorcial do Hio de Janeiro para com
o Thesouro Nacional. Esse accôr·do deve ser feito de modo que fique estipulado
o pagaml'nto integral, com ou sem juros do referido debito, estabelecendo-se
por outro lado que 'lu!'ante todo o pra.zo da amortização, continuará o edificio
daquella. instituição a !'cspontler pela divida, mediante a competente hypotheca, primeir·;t e unica.
Art. t3 L Os funccionarios •:om mais de 10 annos de seniçu publico
federal, que faziam parte dos qnadros supplemeutares são cquipar·ados aos
adtlidos, para o fim tão sómente de serem aproveitados nas vagas que se
derem nas repartições em que serviam.
Art. 135. Por inte!'medio das rcpartiçf,c:> dependentes do Thesouro Nacion~tl, os olficiaes da Marinha de guet-ra poderão eonsignar ao Club Militar,
com sédc na C~tpital d;L Ht•pnhlka, quotas dos sons respectivos soldo~ para ·pagamento das mensalithdes c das eontribnir,ües para as caixas de pecnlio.
Art. 1a6. O Governo conse!'vará addidos os fnnccionarios que já !'C encontram nessa situação e aquelles cnjos logB.res foram supprimidos por esta
lei ou vierem a ser em conseqHent·ia de reformas agora autorizadas.
§ 1. o A' propo!'çf'to que !'orem occot-rcndo vagas nos novos qnadms, ser·iio
cllcs apl'oveitados nessas vagas, obrigatoriamente, si se derem nas rcpartit;üe::;
a que pertenciam c uos mesmo~ Jogares que · exer~iam anteriot·mentc ás reformas realizadas ; c, com exclusfto de quaesquer pessoas estranhas em repartições dillerente" do mesmo ou de outro Ministerio nos Jogares e(Juivalentes em
vencimentos, dt•sde que preeneh:tm as contlit;õos exigidas uos regulamento:;
J'Cspectivos.
Exceptuam-se os logares que exijam fiam;a, os de direcção clos departamentos administrai i vos e os d:t coufiant:a pessoal do Pr·esidentc d;t Repuhlka
c dos miuistl'tlS '\c E, lati o.
§ 2." Os addidos serrro ap!'oveitatlos naê vagas que se derem n:ts rcpart.it;ões tanto desta Capital como dos Estados, importando na perda. dos direitos
que ora lhes são assegurados a recusa da nomcaçw, salvo nos casos seguintes:
não ser o cargo do categoria semelhante ou ser de vencimentos inferiores.
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~ 3.• Mediante requerimento e sem prejuizo do disposto no ~ 1•, o Go-"
verno poderá aproveitar o addido em cargo de vencimentos inferiores e de
uatureza diversa.
§ 4.• Aos funccionarios addidos que requererem poderá o Governo declarar em dispouibilidade, sem outro direito que não seja a percepção do
ordenado. Occorrendo, porém, a hypothese de seu aproveitamento, nas con•
dições previstas na lei, ser-lhes-ha applicavel o disposto no § 2•, quanto á perda
dos direitos de funccionario.
§ 5. • Serão considerados como incursos na pena prevista nos §§ 2• e 4° os
funccionarios que nlio assumirem o exercício do cargo para que forem nomeados na fórma estabelecida nos §§ 1• e 2•, dentro do prazo de 30 dias, cotí.i
tados da data da publicação no Diario Official do acto de sua nomeação. Esse,
prazo poderá ser prorogado até 90 dias, a juizo do Governo.
·
§ 6. o Os funccionarios addidos poderão ser exonerados nas mesmas condições dos effectivos (art. 125 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de 1915.
§ 7. o Em caso algum serão pagos a addidos vencimentos maiores do que
os percebidos pelos funccionarios etn~ctivos de igual categoria.
§ 8. • Cada 1\Iinislerio enviará ao Congresso Nacional, no começo da sessão
legislativa de 1916, uma lista de todos os funccionarios addidos, acompanhada.
do tempo de serviço de cada um delles.
§ 9.• Os funccionarios addidos são obrigados ao ponto regimental c á
permanencia nas repartições respectivas, dm·ante as horas do expediente.
§ 10. Para as vagas que se derem no Ministerio das Relações Exteriores
l.et•ão preferencia os funccionarios em disponibilidade e as pessoas que já estejam no serviço do mesmo 1\linisterio.
Art. 137. Continuam em vigor as disposições dos arts. 90, 101 e seus paragraphos, e 130 da lei n. 2.924, de 5 dejaneh·o de 1915.
Art. f38. A' medida quase derem vagas no quadro dos conferentes do
2a classe das Capatazias da Alfandega ela Capital Federal serlio nellas aproveitados os actuaes mandadores e as que occprrerem no quadro dos arrumadores,
abridores, encarregados dos guindastes, elevadores hydraulicos, trabalhadores,
marcadores, machinistas, ajudantes, mandador das machinas, foguistas, encarregados e a ele apontador deixarão de ser preenchidas.
· Todos esses operarias, das capatazias, dispensados ou conservados, deverão
ser apl'oveit.ados, preferencialmente nas demais repartições ou dependencias
do 1\Iinisterio da Fàzonda ou de outros ministerios, nas vagas que se abrirem.
A mesma regra obsenar-.>e-ha em relação aos trabalhadores e dial'istas
das capatazias elas outras alfandegas.
Para.grapho unico. Os ajudantes de fieis e o apontador das Capatazias da
Alfandega da Capital I?edcral ficam para todos os effeitos do art. fH considerados addidos e serão aproveitados em outras repartições do 1\linisterio da
l?a.zencla ou de quaesquer outros ministerios em Jogares ela vencimentos equi•
valentes.
Os 40 auxiliares de cscripta das capatazias passam a deuominat·-se simplesmente auxiliares de oscripta, continuando a perceber a gratificação mensal
de H4S cada. um u supprimidos os Jogares á medida que forem vagando.
Art. i3\J. Ficam approvados os creditas na som ma de :18. 3~2: 8108937,
papel, c 170:0008, ouro, constantes da tab~lla A.
Art. HO. Hovogam-so as disposições em contl'ario.

Hio de Janeiro, 8 de janeiro de i916.
WENCt:SLAU BnAz

P. Gmu:s.

João Pandiá Calogeras.
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leis ns. 589, de 9 de setembro de 1850, art, to,
Ne 25 de agosto se 1873, art. 20
(;llElllTOS Ara;r..TO!i I> E

i

llE JANEIRO IJE J \l:t.f A
DO EXtmC!ClO DE

31

DE

MAIO

1m

s 6°,
1 ()J:j,

e ~.348,
l'Ol\

CONTA

f 9.1 ~

Ministcrlo da Justiç<•, o Negocios Interiores
l'apol

l>ccrclo

11,

-10. i\;]], de .'2.'2 de afn·il 1lG 1!1/.j.

r·n~clilo o~pedal
~00;) liH'ttsacs ao

para pag:11nentn da gratifiea•;ão de
tcnent.c-coronul James Andrew, no
anuo de i'.llL ..................•....................

Ahre o

'.1:600$000

VGcrcto n. 10.8!12, de I4 de maio de 1911
Abre o credito extraordin<trio para. oeconcr ás dc,;pcz;ts com
as pl'llvidcncí<ts 1'.10 prol da ~uarda da ordem o se.gur:t111;a
puhlil·a.s............................... ... . . . .. . . . .. .
/J,·crclo

11,

1.000;000~000

-1 l,/f)'2, de Z!.l de selcll!bl'o de 1U H

A h ri', pt>t' •·otll:<t do exen:icio d1• 19 I i·. o credito :-;upplcmcnt:ll'
:ís verba~:
'

Sccrcta.ria do Senado ..................... .
,
d;~. Camara do Depu!.~ dos .•• , ... .

:!2:ti00~000

1:-l:000$000

30:500$000

l!cucto n. JJ.16.'J, rle 2!1 de ottlttbro de IDH
Abr1), por <'<llll:t dll OXl'l't:Ício de 1\11 Í·, u credito suppll'moutar

ús

vcrl);~-;:

Suh;;idio dn·; Scna.dot'<'s ........•.•.••••....
»

»

lkputa.do.~ ...................

llccrcío n. fi .21!1, de .21 de

.

ouft~bro

I R\1: 000$000
•• :Jü : 000$000

s~;;:ooosooo

de IU/.í

Ahrl', l"ll' <'olll.:l. du cxcrci•·in de 1'.ll't, "l'l'ltdito ;;upplcnwnl:•t•
[ts verba~:
~ucrcl.:n·i<t do Senado ..••• , .•••••..•...•••
13:~008000
"
da Camara do,; Deputados .. ;.,.
18:000;)000

30:500SOOO
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l'apel

Decreto n. 11.!220, de !M de outubro de ·1914

Abre, por cont:t do exercício de 1914, o credito supplementar
ás verbas:
Subsidio dos Senadores......•......••.•..•
»
» Deputados ......•...•.••......

195:300$000
657:200$000

852:500$000

Decreto n. -11.290, de 4 de novembro de 1914

Abre o credito supplementar á consignação ccPara occorrer
ás dest>ezas provenientes de epidemias, etc.», da verba
28a do art. 2" da lei do orc;amento vig~nte .•........•••

250:000$000

Dec1·eto n. U. 368, de 25 de novembro de 1914

Abre, por conta do exercício cle 1OH, o credito supplementar
ás verbas:
Subsidio dos Senadora.>.................... .
»
, Deputados .....•.......••...•

:189:000$000
636:000$000

s2s:ooosooo.

Decreto n. H .370, de 25 de novembro de 1914

Abrc, por conta do exercício de 191 t, o credito snpplemen t;u·
ás verba~:
Secretaria do Senado •.......•......•....•
''
da Camara dos Deputados ...•••

12:500$000
18:000$000

30:500$000

Decreto n. 11.391, de 23 de dezembro de 1915

Abre, por conta do exercício de 19H, o credito supplementar
ás verbas: .
Subsidio dos Senadores.•...•.........••..•
,.
» Deputados ..•................

176:400$000
503:600$000

770:000$0ÓO

lJecl'r]tO n. 11.392, de 23 de dezembro de 1915

Ahrc, pot· conta do exercício do 19 tJt., o credito supplemenlar
as verhas:
Secnltaria do Senado ................. ; ••.•
»
da Carnara dos Deputados ...•..•.

12:500$000
18:000$000

;{O: !i00$000
4.654.:!00$000

Poder Legislativo - 1916- Voi. I.
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Ministerio das Relações Exteriores

Decreto n. -11.356, de J.'J de novembro de 1914
Ouro

Abre o credito extraordiuario, ouro, para occorrer a despezas extraordinarias no exterior, accrescidas pela
conflagraçfta curopéa .......•.. ·, ........•..•..........

f70:000$000

Ministerio da Guerra
l'a.pol

Decreto n. 11.148, de 23 de setembro de 19H

Abre o credito extraordinario para attender a despezas
urgentes... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . .

f. 500:0008000

Ministerio da. Viaçii.o e Obras Publicas

Decreto n. -!O. 693, de H. de janetro de 1914
Papel

Abre o credito destinado ao custeio das despe:>:as que se fazem
precisas no Jeito e no trafego da Estrada de Ferro
Central do Brazil....................................

8.000:0008000

Decreto n. 10 .lH7, de 18 de mm·ço de 1914

Abre o credito para occorrer ás de~pezas com os estudo> da
Estrada de Ferro de Santa Catharina, no primeiro semestre de 1914- ...........................•..••••...•

250:000$000

Decreto n. 11.H6, de 26 ele a!JOSto de 19M

Abre o credito para occorrcr ás dcspczas com os estudos da
Eslr&da de Ferro de ~<wta Catharina, no segundo semestre do f9:li-. .................................... .

300:000$000
8.550:0008000

Ministerio da Fazenda

Decreto n. -10. H!l, de -11 de fcvcreil·o de -f!IU

Abre o credito para occorrer ao pagamento da di!ferença do
quotas devidas aos empregados rlo Laboratot•io Nacional
de Analyses, pelo exc~sso do r<'nda no exercício de f 9t 3.
Decreto

11.

2f:7tOS937

10.WW, de 21 de maio rlc -19U

Abre o credito supplementar, papel, á verba 33•, "Exercicios
finrlos», <ia lei n. 2.842, de 3 de janeiro de i\J14-... ••.

L000:000$000

3&7
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Decreto n. H.100, de 26 de agosto de 1913

Abre o credito supplementar á. verba 33a, "Exercícios findos»,
art. 7'J da lei n. 2.8-i-2, de 3 de janeiro do corrente
anno . . • . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • • .

:1. •000: OOOSOOO

Decreto n. 11.203, deU de outubro de 1914

Abro o credito supplcmentar á verba 5a do or·çarnento da
Fazenda, de :l9:l4 ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••

597:000$000

Decreto n. 11 . .433, da 13 depzneiro de 1915

Abre o credito supplernentar á. verba «Exercícios findos "•
do orçamento da Fazenda, de :l9:l4............. •• • • • • •

f .000:0008000

3.618:7:1.08937
Recapitulação
Onro

1\fiuistcrio da Justiça e Ncgocios Negocias
Iutcriorcs .......•...•...•......•.•.•
Ministerio das Helar~õos Exteriores .....•..•
Ministerio da Guerra .........•..••.....•.
Ministerio da Viação ..•.........•.•...•.• ·
l\linistcrio da Fazenda ............•.....•

Papel

4.654:!008000
:1.70:000$000
:l.500:000SOOO
8.550:0()0SOOO
3.6:l8:7fOS937
170:0008000 18.322:8:1.08937

Rio do Janeiro, 8 de janeiro de 1916.
João l'andiá Calogeras.

'.L'ABELLAB
Ve·rbas do orçamento para as quaes o Goeerna poderá abrir credito supplementm· no e,1;ercicio de 1!1-/6, de accfJrdo com as leis ns. 589, de 9 de set1:mbro
de 1850; 2.348, de .25 de agosto de 1818, c .429, de 16 de dezembro de
1896, art. 8", n. 1, e nrt. 23 da lei n . .490, de 16 de de;embro de 1891, e
lei n. 560, ele 31 de dczemb1·o de 1898, art. 5.4, n. 1.
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores

Soccorros publicos.
Subsídios aos Deputados c Senado1·es - Pelo que fôr preciso durante ·as

prorogar;ões.

Secretarias do Senado c da Camm·a dos Deputados -Pelo serviço stenographico c de redacção c publicação dos debates durante as prorogações.
Ministerio das Relações Exteriores

Extraordina1·ias no ezterior.
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Ministerio da Marinha
/Tospilttes -- Pelos medicamentos c utensílios.
(,[asses inacti~eas -- Pelo ;;olrlo de otnctaes c praç<tS.
ll/unit;rlcs de hocc•l. - l'do sustento e dieta das guarnições dos navios da
Al'lll<tda.
Jlluuiçur!s 1!11.'-''L''-'- Pelos easos fortuitos de avaria, naufragios, alijamento
de objcctus ao mar c outros sinistros.
Frete - Par<t commissão du saques, passagens autorizadas por lei, fretes
do volumes e ajudas de custo.
Evcntuac:; -- l'ara tratamento Jc olficiaes c praças em portos estrangeiros
e om listados onde não ha hospitaes e enfermaria.;; o pa1·a despeza do cntorramento o gratiticn.r,õos extraorclinarias determinadas por lei.
Ministerio da Guerra
Scrvir;o rle Saudc -· !'elos medicamentos c utensilios a praças de prct.
Sol(los, ctapns c gratificaç<ius de praças - Pebs (jUU occorrcrcm além da
i m pnrta.nci.'\ consigua.dn..
Clrtssus inactivas - Pola~ etapas das praças invalidas o soldo de officiacs a
pr<t•;as t•cformarlos.
Ajndns de custo -- Pelas quo se abonarem ao;; olficiacs (jUC viajam em
conunissão de scrvir;o.
Jlalurial- Diversas dcspczas pelo transporte d;J tropas.

Miuisterio da Viação e Obras Pul:llicas

Gm·u.11tia de jnros de estrrul•t,s de fvn·o, '!OS Cl!tfCIIhos centmcs c portos --Pelo qm: cxc•~der ao decrot.:tdo.
:Ministerio dfl. Fazenda

Juros c rtiJI.orti.;nçiío c m•1is despe:,1l.~ da divid1t cxlc/'na •
.furos d~.~ diddct intcnw fundata - Pelos que occorrerem no caso de
fundar-se parto da divida flnctnante ou de se fazerem operar;ões de credito •
.fnros c <lmortiwçiío dos cmprestimos internos .
.Juros dct dicirln insr:l'ipta, etc.- !'elo~ reclamados a.lóm do algarismo
en;ado.
lnactivos, pensionistas e {Jencficial'ios dos montepios - Pelas aposen~
tadoria.~, pela pen~ã.o, meio :;oldo, montepio c l'uncml, quando a cousignar.ã.o
u;1o fôt· suflieieutc.

.:

Caixn de A nw1'tizw:.lo - Pelo feitio e assigna.tnra uo notas.
Reccbcdol'ia - l'd;ts porcentagens aos omprl'gados c commisslíes aos
cobradores, qna.uuo as c,onsigna<;tles não forem sulficientes.
Al{andeuo.s- Pelas porcentagens aos empregados, quando as consigna•~õos
cxccrlurcm ao Lrcdito votado.
'
Jlfc.~as de 1·cndas e coltcctm·irts - Pelas porcentagens aos omprc~rados
qn:llldo não bastar o credito votado.
"'
'
l<'is,•r.li;:;,cçiio c mnis tlc.~pe::.~t.~ de impostos d~ conswno c de t1·ansp01·te --l'das pm·,·cmt:u;-on:l, tliat'ias, pa.~sagow; c tran~pot·to.
Commissâo aos vendcclol'cs particulares llc estampilhas - Qlt<tndo a cousigna<;ã.o votadn. não chegar para oceorrer á.s despeza.s.
Ajudas 1lc custo- Pelas que forem reclamadas além dtt quantia or~ada.

JI:S\1
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Porcentagens pela cobrança e.1:ecutiua das dividas da U11ião -· Pelo excesso

da a.rrecad ação.
Juros diversos --- Pdas importancias qno forem prc1cisas além das

consignadas.
Jw·os de b1lhetes do Tlzesom·o- Idem, idem.
Commissões c Gorr~:tagens - Pelo quo fôr nocessal'io além da somma.

concedida.
Juros dos cmpre.çtimos flo Cofre dos Orpft,io.~- Pelos

q110

forem reclamados,

si a sua importancia exceder á. do credito votado.
Juros dos depositas das Caixas Economica.~ e do.~ Monte.~ de Soccm·ro --

Pelos que forem devidos além do credito votado.
Exercícios findos - Pelas aposentadoria~, pensões, ordenados, soldos e
ontro:~ ve(ldmentos marcados em lei c outras 1lcspezas, nos 1:asos do art. H
1la lei n. 2.330, ele 3 da setembro de 188.\,.
lteposiçõe$ e restituições - Pelos pagamentos reclamados, quanuo a im·
pot•tancia dellas exceder á consignação.
Alfandcga e Laboratorio Nacional de Analyse.~ - Pelas pot'l:ontagens elos
ompregados, qn:~.ndo as consignações excederem ao credito votado.
Rio do Janeiro, 8 de janeiro do i 9t 6.
.Toão Pandiá Calogeras.

Autori1.n. o Poi1C't' Executivo n nln·ir, pelo l\finisterio da 'F!lzencla., o crPdito es·
fWCinl f](~ 31 :GOO$ ·parn. OC~OlTC'l' ao ])!\_~anl''lltO (lC"\'ill<' a ca~l.l·o Heguffe
C11111 p., 11(~ jut;o,o:::: 1l c :1.pot ices

F~

O Pr!'sicll~niP dn lt'~JJ.lhli~n dos F;stad·os Unidos do P.rnzil:
Faço s:1ber que G Congresso ~nciOD:-11 rl~crrtnn e eu
.onncciono a seguinte resolução:
Art. 1.• E' o Poder gxecutivo autürizado a abrir, pelf'
1\Iinisterio da Fazenda, o credito espPcial dP 21 :GOO$ para
or~eorrer no pagamento dPvido a. Castro Ileguffe & Comp., pl'O-eur·auüres rlo Ar·mando, M:uia, Amclia e A!'thur de Azevedo
Castro NPves, lwrrleiros (],) finado Fr:mcisco Ribeiro. de (;astro,
correspondeNtes aos juros de cento e oito apolirws do 2" semostre de 190G ao 2" de 1909 c 2" de 1910.
Art. ~-" Uma vez T_'ealizado o pagamento de que trata o
artigo antecedente, o rm:1istrü da Fazenda enviará, sem demorn, ao Mini~terio Publico, todos os documrmtos de que di<'pnwr e inJ'm·mnr:iírs flllC puder colher, afim de flllC Rrjn. pro])flSf.a e_onlrn. os fnnceinnarios cncoutrndos em cnlpa a ncr;fio
l'C'.~:I'l'SSJYn. fJ\lC. !lO CfiSO ('1Uber.
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Art. 3." Hcvognm-;;;•l as leis e disposições em contrariO.
Hio dP- Janeiro, 12 ele janeiro de HHfi, 9G" da Tndependeneia c 28" da Il.epuhlif a.
WENcEsLAU BRAz P. GoMEs.
João Pandiá Calogems.

DEGilETO N. 3. 091 -

bE 1~ DE ,JANEIRO DE

1916

Antori7o o obertnra dos ct·editos cspcciacs de 49:964$21o, ouro, e 4·853'7I5$0I9,
Jl:l.pcl, pant pr~gamcnto de contas <le exercidos findos

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brazil:

l<'ar;o saber que o Congresso Nacional decretou c eu sancciono a srguinte resolução:
Art. 1. o E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Minist(·rio da Fazenda, os seguintes ereditos especiaes:
1", de 4H :961$210, ouro, para pagamento de dividas de
exercícios findos, constantes de relações enviadas pelo Tribunal de Contas com o officio n. 463, de 20 de outubro do corrente anno (1915). sendo pelo Ministerio das Relações Exteriores 1}:303$558 e pelo da Fazenda 43:660$652;
dP í.R:J:l: i I [í~ill !l, p:qwl. para pagamPntn dr conta~ flt'
exeroicios fimdos, eonstanf.P-s de relações en:viadas pelo Tri·
buna.l de Contas, na mesma data, e com o citado officio,
assim flistrihnidas pc!m; ministeJ·ios:
a) Justiça e Negocios Interiores . . . . . . . . . . .
281 :618$756
b) Marinha .. . .. .. . . .. .. .. . . . .. .. .. .. . . ..
2.856:773$1t2
c) Guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 066:127$722
d) Viação e Obras Publicas . . . . . . . . . . . . . . . .
17:382$300
e) Agricultura, Tmlu~tria e Commercio . . . . . .
121:465$602
f} l~ azpnfla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
510 :347$527
Art. 2, o Revogam-se a,; leis e disposições em contrario.,
Rio de .Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95" da Indepen·
drncia r 28° da Repuhlica.
\VENCESI ..\U Bnt.z P. GoJ\1 Es.
:'

0

,

João Parzdiá Calogeras.

DECIU~'l'O

N. :l. fl!J'.' -- llE ·I'.' DE .JANEll\0 DE 1!H6

Autoriza o Poder J~xecutivo a aUrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito
CRJICPi~l de 290:757$600 para vagamento ao pessoal opera·rio e diarif;ta f1f\
In1prcusa Nacional e (( Dinrio Official:.

O Pru,:;it!nnlc da llrpublica dos Estados Unidos do Dr:w:il:
Faço saber que o Congreflso Nacional decretou c eu
samcciono a seguinte resolução:
Artigo unioo. Fioa o Presidente tla Republica autori·
zado n abrir um cl·Pdito especial ú verba 12" do l\finisteril)
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da Fazenda- liiJpl'PtJSa Naeional (' nim·io O{{icial- na importanc:ia ri" :?!lO: ;!í l·~liOO para <weoJTPr ao vagamento dos domingos
c f()l·iados dn\' ido:' ao pessoal otwmrio c diarista das mencionadas n <~oiTi~,;ponf!,~ntes ao exPJ'eiciu de 1\ll ~; revogadas as
«Jispo.siçõe~ Plll eon Lral'io.
Rio de Jan·ciro, 12 de janeiro de 1916, 95° da btdepeh·
dencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
JÓão Pandiá Calogeras.
DECRETO N. 3.093-

12

DE

DE JANEIRO DE

f916

Autoriza o Podrr Executivo a abrir, pelo Ministerio da ·Fazenda, o credito
es.11ecial de 100:742$292 para pagamento a José Alves da Silveira e na
mulher, em virtude de sentençs indiciaria

O Presidente da [{epub!ica dos Estadús Unidos do Brade:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. L" E' o Poder Executivo auoorizado a abrir, pelo
Ministerio da FazPFHla, o credito especial de fOO :7 4?$292 para
o fim de occorrer ao pagamento devido a José Alves da Silveira e sua mulher, em \'irtude de sentença judiciaria.
Art. 2." Hevogam-'le as leis e disposü;ões em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95° da Independencia e 28" da Republk:l.
·P. GoMES •
.João Pandiá Calogeras.

\VENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 3.094--

12

DE

DE JANEIRO DE

1916

Autoriza a nbrir, ]!Plo J\Iinish•rio dn. Ji azpnda, o credito P~pecinl de réis
!l90:479$ Lí:~ Jlill'n o fim de }egj:-;hn· os. va.!.;anwntof-' effectuados no' anno
rlo 1914
1

O Presidente da Rw;mblica dos Estadús Unidos do Braz i!:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou " eu
sancciono a seguinte reaclução:
Art. L" E' o Poder Executivo autorizado a abrir, Ui>lü
Minist.erin da FazPncla, o credito especial de 596:479$452 para
o fim de legalizar· o,; p~gamentos effectuados no anno de L9H,
por conta da verba 27" do art. 79 da lei n. 2.842, de 3 de
jancirú df' 191 ·L
Art. 2." Ilevog;am-se as disposições em contrario.
Rio de .Janeiro, 12 de janeiro de 1916, 95" da Indcpendeneia c 28" da Revuhliea.
\VgNCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

continua aqui->
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12

nE .I.\NF.II\0 DE

1916

Autoriza o roder gxecutivo a mandar rc:.11cccion:;r todos os trabalhos ref·C·
n'ntcs ao Corligo Ci'<il, dcsrk n prinH:iro ~~roj~'d,..,, e puh1kal-oç_; em ttm:t
etliç:io dP mil

cxr111J1larr~

O l't'i•sidcntr dn llrpnhliea dos Estados Unidc1s do Brazll:
Far:o i'nbet· qtH' n CongePsi'o Nacional decretou e eu
s:mrdnno <L rc5'nlnc;ão seguinte:
.At-li:,!n unico. Fica •J Poder Executivo autorizado a m:mdnr collrreiunar todos Ps trabalhos refrt·rntes ao Codigo Civil,
dPsde o primitivo pt·oj,.r·Jo, e publicai-os em uma edJção de
mil t'XPtnpla't·P·c. tpl~> ~pt·iío itnpl'l'"~ns na Tmp!'l'llS:J :\nr·ional;
pndPndo, p:u·a r::se fi'11, aht'ir os Twccssarinf' creditas; revo:.::Jd:J~ as disposir,õe" ~~rn contrario.
llio de Janeiro. li de j::wriro de 1!H 6, !)5° ria IndepcnrlrnC'i~ r ~so da Repnblica .
\VENCESLAU

BnAz P. Gol\m9

C11J'lnç .lln.rimilinno Pe1·eira dos Santos.

DW~RETO

N. 3.0!1G ---

DF. 12 DE

.1. di!=itrlh~lir n
(lo ~~:lgi'-'t,rio c
do 1\io dr Jan('Íro

Antnri1:a o Jlmkr Executivo
1il1'1lns para

dr:-

l\'ft~ciicin:'l

p.1!::':1111C nto

Quanti~
nni~

.TANEinO

de

1!HG

DE

Ij:j,~:1$~3~~

votada. de

ch

Facnhbdc

fttnrcinn.1r;oq

O P!·r•;irJ~'nlt• dfl TirpulJlirfl dn:-: Estado!'( Unidos elo Bra?.il:
Fru:n sn llPr qnr o Congrpc;c;o Nneinnfll cleerrton c ru
c:~nr·r·ionn a sP:!TiillfP re-snlnriío:

Art. 1." Fie·:~ o Pod('l' ExPrnlivn autoriznrlo a rlistrilmir
a quanlin do 17:7'1.'3*::í:l:í. votaria r!P mc:r.Jns no orr:.amcnto do
Interior, do cxeedcio de 1!H5, para pngnmento dos venci·
mc:r.Jtos do m:lgio::rerio offiei:-11 f' mais funccionarios admi·
nisl.rat ivns rla F:wuldafle de :\I rdicina do Rio ele .Janeiro,
ep[i;·:~rHln Psta pnrcrlla d;t Qllanf.ia cte 1~G:Rt3~337, vntacla de
m:~is para a mrsmn r,nnsi,(.mnçfio.
Art. 2. Tirvng:~.m-=-r <1'> disnosir;úrs em contrario.
Tiin de .TanPirn, 12 dP .janPiro dP 1!11G, !l'ío da Tndrpcn·
clrmein o 28" da nrpnblic:l..
0

'Ytê'\CESL:\U

Bn.\z P. Gn.'\mS.

Cm·lns ,1fnYimilinn;,; Perrira dns Santos.
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DECilETO N. 3.097 --DF. 12 DE .TANEIIlO

DE

1916

Autoriza o Poder r-:xecutivo a abrir, pelo Ministerio da Viação <• Ohras Publicas, o credito e"pccial de n8:6S6$ para pagamento da gratificação regional, con~cdida em 1913, aos funccion:uios dos Correios do l~stado
do Pará

O Presidente da [1()puhlica dos Estados Unidt;s do Braúl:
Faço saber qui' o Congrf'sso Nacional decretou e eu
sancciono n re~olueão seguinte:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
M.inisterio da Vinr_:ão c Obras Publicas, o credito especial de
118 :GRtiS)l pam Ci'!'tliTPr no paçranwnfo •da grat.ifieaçfí,o ·re-.
giona I, C(Jnr·edida nc1 exerci cio de 1!H :I ao~ funcPlonarios dos
Correios do D~stado do Par:í, pda 1e i n. 2. 7:38, de '' de janeiro
de 1913, art. G5.
Art. 2." Revognm--~e as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 12 de janeiro de 1916, 95" da Indrmcndenci::l c 28n ela llcpublica .
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Augu.stn Tavares de Lyra.

DECilETO N. 3.098- DE 12 DE .TANEJRO DE 1!HG
Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras l•ubli·
cas, o cr_cdito especial rle 2i :óog$rg6 para. occorrcr :t despc;o:a~ d:t Com ..
missão de J•:stu<los da l~stradn clP F('rro rle ~anta Catharin:t, rclativns ao
2° scmtstr~ do anno de

IJJI4

O Presidílnf.c ela Hcpui.Jlica dos Estados Unid'~" do I3ra7.il :·
Far.n snlw·r que " Con~resso N~rional dec!'C'tou e eu
R:mrciono a r·esolur.ão ''N;uinte:
Artigo unico. E' i) Poder Executivo autorizado a ahrir,
pelo Minister·io da Via11:10 e Obras Publicas, o credito esp.'Jcial
de ~~ :GO!J$1 !JG destinado á liquidação das despe:ms com os
f!ervir.o>~ a cargo da Commissão de Estudos da Estrada d~
Ferro de Sanht Cathal'ina. relativas ao 2" semestre de 1914;
rcyogarlns ae< disposir.:õ')S em contrario.
llio ele .Tnnciro, 12 de .iarlriro de 1!H G, !J5" da Jndcpendrncia e ~8" da Jlcpublica .
\VENCESLAU BnAz P. GoMER.

Augusto Tavares dP Lura.
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DRGTlETO N. 3. 009 --

DE

12

DE JANEIRO DE

1916

A11toriza. o t:overno a al.rir, Jn•lo 1\linislt•rio da \'ia1:ão P Ohras PublicaR, os
creditos Cl"5pedaP.:i dt~ 'i~Hi ::J17~ t 81, papol, c 183:557$719, ouro, destinados. amhn~ a :-:olver eo'mprcmis~os rc·fen•nks ao:o:; c:xcrdrioR de lH14
o

a11ln1'ÍtH~>~,

do l!w~:lllf}

1\linhd<:'l io

O Presidente da ílepublica dos Estados Unid .. s do Brazil:
l•'a<_:.o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
saneeiono a resolw:iio seguinte:
Art. 1." !!:' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Minist.nrio da Viaeiío .~ Ob1·as Publica~. os creditos especiac"'
de 7!JG :217!J;l 81, vapPI. c úc 183 :5rí7$719, ouro, destinados am.
hos a snl\'t'!' corupt·mni3sos referentes aos exel'Cicio.;; de 1914 1:
anb;!'iores.
a sabe1·:
Dir·eef:ol'ia Geral do<;
Correios,
55ü:!HI$BG1; fmpcdo!'ia Federal das Estradas, 12:471$785;
Inspcctoria FedtTal ue Viar:ão 1\fal'itima e I~luvial, 40: 000$;
Illuminaefio Publica, pap~l. 183 :55'7$719; diversas conta~o,
3 :5'tf•$81G, e Illumin::u::io Publica, ouro, 183:557$719.
Art. 2." Hevo;;am-se as disposições em contr:1rio.
llio de Janr:ü·o, 12 de janeiro de HH 6, 95" da lndependencia e '.!8" da l:r'JilÜtliea.

·
\VENCESLAU Bll.AZ

P.

GOMES.

Auausto Tavares de Lyra.

Dli;CllETO N. 3.:1.00

--DE

12

DE .TANEIRO DE

1916

Autoriza ~ 3hertura do credito especial de 35o:ooo$ para n acquisição de
predios á praia de S. Christovão e á praça Marechnl Deodoro

O PreRidentc da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brazil:
Fa(:O snber que o Gongres~Ll Naei.onal df'r.rctou e <'U
sanrciono a seguinte resoluçãO:
Art. L" E' 0 Poder Executivo autorizado a abrir. pelo
Minister·io da Guerra. o credito especial de 350:000$. desti1mrlo :í acquisir;ã 0 dOs predios ns. 73, 75. 77 e 79 á praia de
E\. Christuviío. e ns. !l't n 96 :í praça Marechal Deodoro. neCtlf'Sal'iüs :-~o J)pparlarJHmto da Administra(;ão. as:o;im corno· ás
(\(·~p~zas
d.e ·~s,~.ripturas. demolições. adapta(;.ões c eonstnw!:fio de novos deptlsilos. .
A!'I. 2." llcvogmn-f'e as lCls e disposições em contrario.
llitl d.e Jan!liro. '12 de janeiro de 19lG. 9rí" da Jndepcndencia e 28" da Hepnhliea.
WENCESLAU BnAz

P.

GuMES.

José Caetano de Faria.
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DECRETO N. 3.101

-DE

12

DE JANEIRO DE

1916

Autoriza a aboertnra, pelo Ministerio da Guerra; do credito supplementar de
4o:ooo$, destinado a rcctificar a verba 4" InstruiCção Milita,· do
art. 42 da lei n. ::?.•)24, de 5 de janeiro de 1915

O Presidcr te da Republica dus Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Gongressú Nacional decretou e cu
sanccionu a seguinte resolução:
Artigo unieú. Fica o Governo autorizado a abrir, pelo
1\linisterio da 6u.erra, o credito supplementar, de 40:000$,
d.-•stiuad 0 a rreti ricar a verba 4' - lnstruccão Militar - do
att. 42, da lei n. 2.9'24. de 5 de 'janeiro de 1915, sendo
20:000$. para a consignacão «C.úllegio Militar de Porto Alegre». e 20:000$, para a consignacão «Colleg'io Militar de Barr,aerna»; revogadus as dispusicões em contrario.
Rio de J:mdn•. 12 de janeiro de 1!H6. 95" da Independcncia e 28" da Ropnblica.
WENCESI.AU BRAz P. GoMER.
José Caetano de f1\lria.

DECRETO N. 3.102-

DE

13

DE ,JANEIRO DE

1916

Concede amnistia a todos os civis e militares que, directa ou indirectamentA;
l'n

l'IIYOlYf'l':llll

no~

ruodmentos revoludonaridP. elo :U!;-dado

1lo

CPurú

Urbano Sautos da f::osta Araujo, Presidente do Senado,
faço saber aos que o pr'escnte virem, que o Congresso Nacional decreta l' pro11m!ga a seguiu te resolucão:
O Congresso Na e i-mal resolve:
Art. 1." E' concedida amnistia a todos os civis ou militares que, directa ou ;udircctamente, se envolveram nos movimentos revolncionarios do Estado do Ceará, realiz::tdos no tempo decorrido de 1 de j:Hwiro de 1!H 3 até o dia 7 dr setemi::n o
do anno de 1!J15.
§ 1." São incluídos nesta amnistia tüdos os crimes politiros ou connexos com estes, commettidos no dito Estado e'
no referido pNiodo de tempo, ainda que não tenham tido ligw;ão espcr~ial r~ imnwdiuta eom os movimentos r0volucionar·ios líeima mencionndos, hem como os crim~ políticos comniettidos, atrl o dia 7 dt~ f<<'l,ern!Jro de 1915, nos demais Jí~stado.~
e nfío alc:IIJ(:fldlis pt•las :1mnistias anteriores.
§ 2." Fieam cxcluidcs desta amnistia os criml's contra a
pi'opi"iedarie. os de incendio e os que se constituírem por actos
de barbaria, crueldade ou vandalismo, ainda me.::>mo quando
~r·jam eormexos cDm outros <Times de natureza politica, on
tenham sido Pl'nticados por occasião daquelles movimentos
revolucionarios, ou os n'spectivos autores tenham agido p,•r
movei político, ou sob a excitação das paixões partidarias ou
com objcctivo político.
'
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~ 3.'' .Fieam em pcr-1v:d.uo ~ikne i o, como si nunea tivessem
rxi:;t'ldo, os pl'P('CS(lS e ~·enLcntas oriundos daquelles movinwnlos revolw~icnarios t:tl dos crimes políticos ou conm;xos,
d.e que Lnlta o § 1", para que~ não produzam mais effeito algum
cont!'a as pc~soas nelles envolvida>=, ficando abrangidas nesta
dispo~ic::io as ::;c~ill.t:w:as cundt'illllaiOI·ias da justiça rr.ili_tar t:ontr.·a il~; 1!11" lonwrnrn lJU!'(e no ronflido occorrido na CJdadt~ de
J<'odaleza a 5 de julho de -l!H-1.
§ -1." E~L:t l;:i não ;mpede que aos amnistiados possam
as rwrLes lesadas verlir, em acção civil comvetente, a repa-ração
do damno causado pchs infracções.
,\et.. ~-" llcwo:;am-'>·3 as disposir,õe!" em cDntrarin.

Senado Ji'edc•ral, ·13 de ,janeiro de 1 !l1G. âu Costa A muju, I •rcsident.r' do Senado.

IJEGl1ETO :.\'. :J, 10:1 --- IJ:•: lD
0-orri~o

a

nli:Prrtr:~o

DE .Tl.NI':I:Io DE

rmn ftllC' foi pnlllirndrt no lei n.

llt- J !l 1 .). qn·:· ())'1::1 :1

;{p,•pit:t

~

;\'l';il

(1:!

Ul'lmno Sw;tos

H.·pnll]iP:•

a. ,170

1!Jl(i

A, de Rl tlc dezembro
] !' t r;

I',,·:· {\ (•--:(•;·;•i! in tl!·

O Prt•si!lcn!P da HcpulJl iea do!'1 Estado>' Unidm; do Braz i!:
Faço sahcr. de nccôrdo t•om a cornrnunicação qne me
foi dirigida. em mrn~a::wm. da Camara dos Deputados, de f!)
rio eorrente mcz, qnt> a lei 11. 3.0'i0 A, de 31 de dezembro
dP 1\llri, tp~o or·:a a Jlr•t·rila Gcrnl da IitJpublica para o exercido [],, J~'lll, l'ni p:~lJlit·arln. cPrn a omi~s:ío da seguinte disposir,ão:

Art. 1". u. S:?. § G" - Os tl'lcgTammas trocados entre os
mnmhrns do COJ!grc·sso Nneinnal t• os Prcsid•·ntes e Governa·
dOI't'..;

ti!

!·>~~~~~~~l

'.!flZ:l!':lt:

;o-:(')1!!)1'!'

t!r~.'-i

Y~lllffl'..!flll:-i

1!P

t'~(flthlafl..;.

f•'ito na p,;façfio dP df',;fino. nwdiantP deposito, o
pagamm-lt.o da tnxa dos p1·oec•den tes de u~l aç<lo ,:i f nada fóra
rio EsLaclo.
Hio de .l:lll!'it•o, 1!) de janeiro ri•) I!J1G. \J:Jn da JndPprn·
dencia c :?8" da Jlf'pnhliea.
podendo

Sl'l'

\VENCESLAU BRAZ

P.

ÜOl\IEP..

João Pandiá Calnacms.

DECHETO N. :L lO'~--

DE

31

DE J~NEIRODE f()i(j

l.orrign enganos com qno foi publicada a lei n. :l.08(), de 8 dr janeiro 1lo 1()f(i

O Prcsi,lcnte da Rcpnblica dos Estados Unhlns do Brazil :
Faço ~abcr, em vi~ta do que a i\le~a da Camara do~ DE'pntados
communicon ao MinistPrio da fazenda, em oflicio n. H, do 25 de
janeiro do cornmto anno, qne1 a lei n. 3.089, de 8 Jc janeiro corrente, qnc lixa a. Dcspcza Geral da Rcpublica para o exercício de
191 G, dove ser executada com as seguintes corrccçú<'s :

.illl7
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No «rt. 87, n. 3, em vez de : "augmentada de !i0:0008, na consigna<;ão «DisLr·ieto radiotelegraphico do Amazonas», deve ficar esta.
parte assnn redigida : « augmentada de 70: OOOS, na consignação
« Distneto radiotelegraphiCI} do Amazonas" e diminuida de 20:0008,
ua sub-consignaçfw «Se!'Viço radiotelegraphico "·
No mesmo artigo e numero, oude está. : " augmentada de ~0:0008,
11a consignaçã.o «Tr·ansportc do material, etc"·, diga-se: "a.ugmentada de 40: UOOS, na t.:onsignaçào «T!'a.nsporLe do pessoal, etc.»
Rio do Janeiro, :H de janeiro de 1H16, 'J5° da lndependencia o
2:l" da llepnblica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES,

.Tolio Jlandiá Calogel'as.

DJi:Cfil';'t'O N. :J .105 --

DE

9

DE FEVEREIRO DE

1916

...'\uturiza o l'udcr }';xccutivo a abrir, pelo Minist.erio da Viação c OUra~ l'u..
blicas, o Cl-·Cdito cxtraor,dinario de x6:54o$, para completar o pagam('nto
da-s vantagens !JCcun~arias que comp:etian1 ao engenheiro Ernesto Otero;
.chefe !Cl·c secção adrlido da Inspectoria. FccLcral c:lc :Portos, .Uios c Canacs,
110 :111110 de 1914

U p,.,.,,id,.J![,• da

lti·pu!,lil~a

lTaç'rJ salJer que õ
,.;aiJ:·~~ioll!l

dos l•;,;ladn; Unido,; do lkuzil:

Congress'Ô

Nacional

decretou e cu

a _...;"~ldiii,, I't~~olu~·üo:

Artigo' uniM. l•'ica o Presidente da llepublica, autorizado a abrir, pelo Ministerio ua Viação •e Obras Publicas,
de ci:únpletar a
0 credito extraordinarió de 16:540$, afim
t]uantia 11ecessaria rmra oocorrcr ao pagamento das vantagens
t]Ue e'o'mpetem aõ engenheiro Ernesto Otero, chefe de secção
addiuo da Inspectoria Federal de Portos, Rios e Canaes no
armo de Hl14; revúg-adas as disp'o'sicões em contrario.
'
fiio de .Taneiro, !.t dD fevereiL·o de 1916, 95" da lndepellckw:ia e 28" da nepublica .
.\VENCESLAU lliL\Z P. GoMES.

Augusto Tavm·es de Lyra.

JJ!i~l:ltKI U N. :3.l0G-DE iG DB
1~(··'

I i fica u dc{'ru!o It'.:;·islativo n.

3.

01~J,

FEVEnfmto DE i!HG

c.lo D de dezembro do 1915

o

Pn'.-:id(•rtU) da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil,
da •'OIIJnlllnieac;f\o fcila ao Ministerio da Fazenda pelo
I" Rl'l'rf'fnrio do ~..:''IJatlo Fcdf'l'UI, em officio n. 15 de 21 do
ja1wit·o findo:
'

;j visla

Faço saber que o decreto legislativo n. 3.043, de 9 de
dezembro do 191 ri, deve ser executado com a seguinte cor-
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recção: onde se lê « Catão Bernardo de Oliveira:., deve-se ler
«C a tão llemardino de Oliveira».
Rio de Janeiro, Hi de fevereiro de 1916, 95• da Indepen-,
dencia c 28° da Hcpublica.
WENCESLAU BRAZ 'P., GoMES.

Jocío Pandiá Calogera,s.

llEC!lETO N. 3.lOG A-DE!)

DI' MAIO

DE l!Hü

Autoriza o Goveruo a dar quitação ao Sr. Valerio Corrêa Netto, como fiador
que foi do ex·collector Antonio Bento Pereira Salgado

Urbano Santos da Costa Araujo, Presidente do Senado,
faço saber aos que a presente virem que o Congresso Nacional
decreta c promulga a seguinte resolução:
O Congresso Nacional resolve:
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado
a dar quitação ao Sr. Valerio Corrêa Netto, como fiador que
foi do ex-collector Antonio Bento Pereira Salgado, no municipio de Pomba, :E,stado de Minas Geraes; revogadas as disposições em contrario.
Senado Federal, 9 de maio de 1·916.- Urbano Santos da
Costa Araujo.

DECHETO N. 3.107 -

DE 25 DE

MAIO

DE 1916

.Auto1·iza o Poder ~xPcutivo a o.lHir, 1•elO Ministerio da GUC"rra, o credito
especial de !l :940'!', destinado no 1mgnmento de vencimentos a Americo
Jh·andse·o Villa Nova, offich!l da. scc1·etaria do extincto Arsenal de
Gut>rnt da Hahiu

O Presidente da llcpublica dos Est.adus Unidos do Brazil:
Fa1:o saber CJilC o Congrpss.o Naciuna'i decretou e cu
saucdonn a segui11f.e t·c~.olncão:
ArL 1. E' o Poder Executivo autorizado a abri,r, pelo
MiniRtcrio da GtWITa. .o crPdit 0 especial de 9:9110$, para
occoncr ao pagamento devido a Americo Francisco Villa
Nova. fie vencimentos CJll<C deixou de reccbr·r na CJUalidade de
orficial da SCCl'üÜtria fio cxtinet.o Arsenal de Guerra da Bahia'
addido á intendencia da inspecção permanente da 7• região,
no p<eriodo de !J de noycmbro de 1907 a 31 de dezembro de
0

1911.

'

disposir;ões em nm;Jtrario.
Rio de .Tanei..ro, 2~ de maio de 1!H6, 95° da Indepen.
dcncia e 28• da Republlca.
\VENCEST.AU BRAZ P. GOMES.
AJ•t. :!."

n.~\Of!Ulll a.~ )pj;.; ('

José Caetano de Faria.

DECHE'l'O N. 3 .1 08 Autoriza

a

DE

25

DE MAIO DE

1916

abertura do credito especial de r :267$741' para pagamento devido
ao 2° officilall Alonso de Nieme)"ef'

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congress.o Nacionwl decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abri:r, pelo
Ministerio da Guerra, o credito especial de i :267$741, destL
nado ao pagamento de vencimentos a que tem direito o 2•
official da .Direcção de Expediente da Secretaria da Guerra
Alonso de Niemeyer, no período decorrido de 14 de novembro de 1914 a 19 de janeiro de 1915.
Art. 2.• Révogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 'de maio de 1916, 95• da Indepen.
dencia e 28• da Repüblica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
José Caetano de Faria.

DECRETO N. 3.109 -

DE

25

DE MAIO DE

1916

Autoriza a abertura, pelo Ministerio ida Fazenda, dio erediflo especilal de
19:sgo$9oo plllra pagamlento de d·ividla de exercicio f'Uido a ,Antonio
F. Nunes, por fornecimento ás obras do Internlllto do Gymna&io Nacional, em abril de 1909

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo uni co. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da :Fazenda, o credito especial de f 9:590$900
para pagamento de divida de exercício findo a Antonio F.
Nunes, por fornecimento ás obras do Internato do Gymnasio
Nacional, em abril de 1909; revogadas as disposições em contrario ..
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GoMES.
João Pandid Calogeras.

DECRETO N. 3.110 --

DE

25

DE MAIO DE

1916

Corrige um: engano com que foi publicada a lei n. 3.089, de 8 de janeiro de 1916

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :·
Faco saber, em vista da communicacão que me foi feita
p~lo Presidente da Camara dos Deputados, em mensagem en.

400

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO .

caminhada ao Ministerió da Fazenda corri o officia do 1o &ecretario da referida Garoara, sob n. 36. de 22 do corrente,
que a lei n. 3. 089. de 8 de janeiro ultimo, fixando a despeza
geral da Republica para o exercício de 1916, deve ser executada com a seguinte correcção:
Na parte rcfcr<mte ao orçamento da Marinha, no art. 25,
vel'ba 17, em vez do que sahiu publicado, deve f1gurar o que
se segue: «No material supprima-se a sub-consignação de
1·0 :000$ para a Revistit Mlaritirna; consigne-se 10:000$ para a
Liga Marítima Brazileira e supprima-se a sub.cQnsignação
de 4.:000$ no mater.al para seguro Cóntra o risca de incendio:~o, correcção esta que altera para 56:700$ o total da referida verba. em logar de 60 :700$, como está na lei.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1916, 95° da Independencia
e 28° da Republica.
•
WENCESLAU BRAz P. GoMES,

João

DECHE'l'O N. 3.111 -

DE

P~á

25

Calogeras-

DE MAIO DE

1916

Autoriza a abertura, pelo Ministorio da. Fazenda, do credito extraordinario da
427:140$977, ouro, para pagamento de juros e mais despezas do empres·
timo de que trata o decreto n. 8. 794, de 21 de junho de 1;1111 relativo ti
Companhia Viação Bahiana

Presidcn~e

da flcpublica dos Estados Unidos do Brazil:
saber que (r Con~resso Nacional dect·.etou e eu
sanc~iono a seguinte resolução:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a ab!'ir, peJ.o Ministcl'io da Fazenda, o credito extraordinario
de ·'~2·7: 1./t0$977, ouro, para pagamento de juros e mais despez::ti3 do emprestimo de que trata o decreto n. 8. 794, de 21
de junho de 1911, relativo á Companhia Viação Bahiana.
llio de .Jancü·o, 25 de maio de 1916, 95" da Indepen.
dcncia c 28" da fie publica.
O

Fa\:o

WENCESLAU BRAz P. GoMES.

Jolío

DECRETO N. 3.112- DE 25

Pandiá

Caloae1·as.

DE MAIO DE

1916

Autorir.tt a ahertur", pelo Ministerio da Fazenda, do credito especial do
18:750$ para l>agamento aos legítimos snccessores de Carlos Guimarlel
Rhoingantz, proveniente de juros de 150 apolices que deixaram de receber
nos aJmos de 1909 e 1910 e 1° semestre de 1911

O Presidente da H.epublica dos 'Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a s.eguintc resolução:
Art. 1.• E' o Poder !Executivo autorizado a abrir, pelo
l\linisterio da Fazenda, o credito especial .de 18:750$ para
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oocorrer ao pagamento devido aos leJS'itimos successores de
Carlos Gu'imarães Rheingantz, proveniente de juros de fi50 apo-.
!ices da divida publica, que deixaram de receber e correspondentes aos annos de 1909 e 1910 e f• semestre de f.9H.
Art. 2.• Effectuado o pagamento de que trata o artigo
antecedente, o Ministerio da Fazenda fará remetter ao Ministeria Publico os documentos e informações, que tiver, para o
fim de ser promovida, sem perda de tempo, a responsabilidade
civil e criminal dos indivíduos envolvidos na falsificação do
mandado com que Souza Machado & Comp. puderam receber
os J!Jros das ·referidas apolices; assim como a dos funooionarios
e empregados da Caixa de Am9rtização, que forem encontrados
em culpa.•
Art. 3.• Revogam-se as leis e disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28" da Republica.
'
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
João Pandiá Caloueras.
DECRETO N. 3.113- DE 25 DE MAio DE 1916
.\utoriza a distribuir, da quantia de 22:065$741, votada de mais nas verbas
12, 16, 22 e 32 do or~:.mento do Interior, a impo'rtancia de 13:942$500,
votada de menos no mesmo or~amento, sendo 12:042$500 na verba
n. 15 e 1:900$ nn verba 21

O Presidente da Republica dOs Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nac:onal decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. • Fica o Poder Executivo autot·izado a distribuir,
da importancia de. 22:065$741, votada de mais nas verbas
ns. 1.2. 16, 22 e 32 do orçamento do Interior e que ficou sem
applicação, a importancia de 13:94.2$500, votada de menos no
mesmo orçamento, sendo t2 :042$500 na verba n. 15 e 1:900$
na verba n. 21.
·
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1916, 95• da Independencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES ..
Carlos Maximiliano Pereira ·dos Santos •.
DECRETO N. 3.1H-

DE

25

DE

MAIO DE 1916

Autoriza o rodt·r Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras
Publicas, o credito especial de 714$285 para pagamento ad engenheiro
'l1 nlio de Alencar ...\ raripc

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de
714$285 para occorrer ao pagamento de vencimentos devidos
Poder Legislativo - 1916- Voi. I.

continua aqui->
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ao engenheiro Tulio de <Alencar Araripe, ex-fiscai junto a The
Amazon Telegraph Company, Limitcd, no período de 1 de
janeiro a 22 de fevereiro de 1915; revogad>as as disposições
em contrario.
Rio de Janeiro, 25 de maio de 1916, 95" da Independencia
c 28" da Hepublica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.:
DECRETO N. 3.115 -

DE

2!)

DE MAIO DE

1916

Autorizo o Presidente da Hepublica a abrir, pelo Ministerio da Justiça o
Ncgocios Interiores, o credito do 9:855$, supplementar ú verba 22• do
art. 2° da lei n. 2. 924, do 5 de janeiro de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Drazil :·
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o
credito de 9:855.$, supplementar á verba 22', art. 2", da lei
n. 2.921, de 5 de janeiro de 1915, para pagamento de gratificações que competem aos inspectores sanitarios e ao pessoal da guarnivão tio lanchas em serviço na visita sanitaria
dos navios entrados á noitl', no porto do Rio de Janeiro, corrospondcndo aos mczos de agosto a dezembro de 1915; revogadas as leis o disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2!J do maio de 1916, 95" da Independencia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.·
Cal'los Maximiliano Pereira dos Santos·:
DECRETO N. 3.116 -

DE

31

DE l'.iAIO DE

1916

Autoriza o ro'der Bxecutivo a abrir, pelo Ministerio da Viação c Obras
Puhlit•as o crndito especial de {jOO$ para pagamento de grati!icação
lo('nl ao funt·cionario tios (]orrcios do !laranhfio, Cnstodio Gonçald da
Fonseca

O Presidente da Republica dos Estados Unidos diO Brazil :·
Faço saber que o Congresso Naciolljal decretou e cu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica .autorizado a
abrir. pelo .Ministodo da Viação e Obras Publicas, o crcditu
esp·eci,al de ü60$. destinado ao pagamento da gratificaçãu
local, ao pratir,ante de 1" classe da Administra<}ão dos Corr.eios
do Estado do Maranhão, Custodio Gonçalo da Fonsec,a, estabelecida pelo art. /13~ da lei n. 2. 544, de !1 de jane.iro de
1U12·; revogadas as disposições em eontrar10.
Ilio de Janeiro-; 31 de maio do i!HG. 95• doa Independeu~
cia ~ 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares <J,e !LyJ:a•J
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DECIRETO N. 3.H7

-DE

3

DE JUNHO DE

1916

Autoriza o Governo a conceder aó Dr. Mario Piragibe, medico auxiliar da
Policia sauituria do Porto do Rio de Janeiro, um anno de licença

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faç-o saber que u Congresso Nacional decretou c eu
sancciono a resoluçã'o seguinte:
Artigo uni co. F' ic a o Presidente da Repu.blica: autorizado
a conccdeJ· ao Dr. Mario Piragibe, medico auxiliar da Policia
Sanitaru;, do Porto d0 Rio de Janeiro, um anno de licença, com
ordenado, para tratamento de saude~ revogadas as disposições
em contrario.
Ri;> de Janeiro. 3 de junho de 1916, 95• da Independencia
e 2'8• da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.
Cm·Lu'S Maximiliano Pereira dos Santos. '

DECRETO N. 3.H8-

DE

7

DE

JUNHO

DE

1916

Autoriza o Governo a abrir, pelo :Ministerio da Fazenda, o credito especial de
24:000$ para restituir aos auditores de cuerra Garcia Dias d' A vila Plrea
e Francisco Fernandes Piratinino. de Almeida a differença de véncin!'entoa
não recebida em 1912 e 1913

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Naci'Ó'nal decretou e eu
sancciono a s·eguinte resolução:
Artigo unico. Fica ·ó' Presidente da Republicà autorizado
a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de ...
2-1:000$ para restituir aos auditores de guerra Garcia Dias
d'Avila Pires e Francisco Fernandes Piratinino de Almeida
a differença de vencimentos que deixaram de receber em
1912 e 1913; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de junho de 1916, 95• da Independeneia
e 28• da Republica.
\VENCESLAU

BRAZ P. GOMES.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3.119-

DE

7

DE JUNHo DE

1916

Autoriza a abertura, pelo Ministerio da Fazenda, do credito especial cta
74:769$939 para pagamento ao tenente José de Andrade Neves Meirelles,
em virtude do scntcnçá. judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazll;
Faço saber que o Congresso Naci'~aL dec!letou e eu
sancciono a. S{Jguinte resolução:
<Art. 1.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
.l\Iinisterio da Fazenda, o credito especial de 7 ~ :769$939 para
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occorrcr ao pagamento devido ao tenente José 'de :Andraile
Neves 1\'Ieirelles, .em virtude de sentença judiciaria..
Art. 2. • Rev'<J'gam-se as leis c disposições em contrario.,
nio de Janeiro, 7 de junho de 1916, 95° da Independenc.ia:
c 28" da Itcpublica.
\VENCESLAU BRAZ P. Gol\n;s.
João Pandiá Caloaems.

DE'C RETO l'!. 3 .1.'20-DE 7

DE JUNHo DE ~916

Autoriza o Presidente da ItepulJlica a mandar considerar como passado em
goso do liccnçn, })Or Euelydes Moreira. Gomes, official operario de 4•
elass" da 4• divis"o da Estritda de Feno Central do Brazil, o tempo
decorrido de 11 de ,iulho de 1 !)14 a lO de março do 1915, vcspim• do
tJ.cu fallecinu.•tlto e a ahonar ú sua viuva Da ~:larhL Gome::; os dous
terços da tliaria que áqucllc corrC!::i!)Oud.ia

O l'rRsidentc da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Fat_:o saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sanccionu a resolução seguinte:
Art. 1. • Fica o Presidente da llepublica autorizado a
manda!· considerar como passado em goso de licença. por Euclydes Moreira Gomes. official operaria de 4" classe da 4" divisão <:l:.t Estradn de l•'erro Central do Bra:r.il. o tempo decorrido ck 9 de julho de 1\Jlfl a 10 de março de 1\H5, vesrera do
seu l'allf:cimento e <t nbonae á sua viuva D. Maria Gomes os
dt:>us tí~l'\:OS dn diaria que áquelle correspondia.
ArL. 2." J;'icam revogadas as disposições em contrario.
Ri,1 do Jnneiro, 7 de junho de 1916. 95" da Indcpenden,cia
e 28° da. Repul.Jlica.
\VENUESLAU BRAZ P. GoMES.
Auausto Tava·res de Lyra.
DECRETO N.

3.1:!1-DB

7

DE JUNHO DE

191ú

.\utot'iza o rrcsi<lcnlc da Hcpuhlka a conceder a D. Maria Carolina do
Souza Hibeiro, enctnregntla. da Rnla. das senhoras tla csta«;ão Central da.
1-~st.rada de I<'crro Central do Brazil, seis 1nezes de liccn<;a com dous
ter~·os d;;. 1·esvcctiva diaria, }laru. tratamento de saudc

O Presidente da 11epublica dos Estados Unidos do Brazil :·
saber que o Congresso Nacional decretou c eu
sancu iouu a resolução seguinte:
Aetigo nnico. Fica o Presidente da. Republica autorizado
a conf:PàPr a D. Maria Carolina de Souza llibeiro, encarregada
da ~ala da~ ~Puhoms da estação !(:entrai da E:;trada de I•'cl'ro
Central do Brazil. seis mezes de licença. com dous terços da
respeetiva diaria. p&ra tratamento de saude; revogad.as as
dispos•ções em !}untn:rio.
!tio de .Janeiro. 1 do junho de 1!H6. 95• da Independencia
e 28' ela Hepublica. fi
.
Fa~;o

'

P. GOMES.
Auausto 1'ava1·es de LlJI'a. ,

\VENCESLAU 131\AZ

I
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DECRETO

~.

3.122-DE

7

DE JUNHO DE

1916_

Autoriza o PreRidente dn Rrpublira a conceder a Servulo de Araujo Ferreira,
guarda fr!'io da ~· divisão da Estrada de Ferro' Central do Brazil,
90 dias de lirrn~n. em ]Jrorognçiio daquella <'lll cujo goso se acha, para
tratamento Ue saudC', COIU direito r.. diarin. integral

O Presidente da Repubhca dos Est.ados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
sancciono a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado
a conceder a ~ervulo de Araujo Ferreira, guarda freio da
3• divi»iio da Estrada de Ferro Cental do Brazil. HO dias de
licenç.a, em prorugaçfl!o daquella em cujo soso se acha. para
tratamento de sandé. rom direito á diaria mtegral; revogadas
as disposições em contrario.
RiJ de .Janeiro. 7 de junho de 1916. 95" da Independehcia
e 2R" da Rcpnblica.
'VENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Augusto 1'ava'res de Lyra.

DFJCRETO

~.

3.'123-DE

7

DE JUNHO DE

1916

Autoriza o Poder Executivo a conceder ao conferente de 3• classe da Es·
tt·ada de FPITO Central do Brazil, Ped1·o Barcellar da Costa., nm nnno'
df' lirC'nr;n, com ordrnn.do, para tratamento de saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz i!:
Faço saber que o Congresso Nacional deeretou e eu
sanccionu a resolução seguinte:
Art ig 0 uni cu. Fica o Poder Exeeutivo autorizado a conceder ao conferente de a• classe da Estrada de Ferro Central
do Drazil. Pedro Bacellar da Costa. um anno de licença. com
ordenado. rara tratamento de saude; revogada<; as disposições
r,m contrario.
Rio de .Janeiro. 7 de junho de 1916. !l5" da Indepcndencia
e 2S" rb Republica.
\VENf!ERLAL' Bn.\Z P. GOMER.

Auausto Tavarr·s de Lyra.

DECllETO N. 3.124 -

DE

7

og JUNHO DE

1916

Au;:o!htt o roc1()r ExC'rutivo n conceder ao confet·ente de 3 claSS'! d;,l IJ.:s·
trnd:t (]p li\•rro CP.ntral do nrazil, Raul da Costa Aguiar, SPiR ffiPZOS de
}i('t>nça, ('0111 orf1Pnn.do, para tratnmento de saude
4

O Presidente da l1epublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Oongressu Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinte:
!Artigo unieo. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder ao conferente de 3• classe d.a F.strada de Ferro Central
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dt' Brazir; Raul da Costa Aguiar. seis mezes de Jicenca com
ordenado, p;1ra tratamento de saude; revogadas as disposiçf>es em contrario.
Rio de Janeiro, 7 de ,junho de 29t6, íl5" da Independencia
e 28° da Republü~.
WENGESI.AU BRAZ P. GoMES.;
Augusto Tavares de Lyra.;

DECRETO N. 3. 125 -

DE

7

DE JUNHO DE

i 916

Autoriza o Presidente <b Republicn a conceder n José Agostinho Tavares,
auxiliar Je escriptn de 1• classe da Contabilidade da Estrada do Ferro
Oc~to df:' ~nna:::, um anno (le licença, para tratamento da saude. rnm
ordenado, Pm prorognçffo, n conta r de 13 de mnrço de 1915

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ::
Faço saber que o Congresso Nacion.al decretou e eu
sancciono a resolução seguinté:
Artigo unico. Fica o Presidente da Republica autorizado
a conceder a José Agostinho Tav.ares, auxiliar de escripta de
t• classe da Contabilidade da Estrada de Ferro Oeste de
Minas: um anno de licença; p,ara tratamento de saude. com
o ordenado, em prorogação. a contar de 13 de março de f9f5;
revogadas as disposições em contrario:
Rio de .Janeiro, 7 de junho de 1916. 95" da Independencia
e 28" da Republic.a.
·
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Auausto Tavares de Lyra.1

DECRETO N. 3. 126 -

DE

7

DE JUNHO DE

1916

Autoriza o PresidPnte da Repuhlira n ronceder 90 dias de licença, para
tt·ntamP.nto rio f'fllHlP, com d.irPito ao reapectivd ordenado, ao bagageiro
de !3" clnRRO <la Estrada <1~ Ferro Central do Brazil, JoiiJ:o Antonio
Ca:-:tnnhola, Ptn vroroga.~rio claqnella em cujo goso se acha

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
snncciono a resolução seguinte:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado
a concPdcr 90 dias de licença, para tratamento de saude, com
direito ao respectivo l'rdenado. ao bagageiro de 2• classe da
Estrada de Ferro Central do Brazih Jorge Antonio Castanhola.
em prorogação daquella em cujo goso se acha; revog,adas as
disposições em contrario.
rua de Janeiro. 7 de junho de 1916. 95" da lndependencia
e 28• da Republic.a.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Au.ou.sto Tavares_ de Lv~a.1

:&aros
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DECRETO N. 3.127-

DE

7

DE JUNHO DE

1916

Autoriza o Presidente da Republica a conceder a Manoel da Azevedo Mon·
teiro, trabalhador de 1• classe da 2.• divisllo da Estrada de Ferro Central
do Brazil, 60 dias de licença, para tratamento da saude, em prorogaçio
daquella em cujo goso se acha, com direito aos dons terco's da res·
])('ctiva diaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu
sancciono a resolução seguinté:
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a
conceder a Manoel de Azevedo Monteiro, trabalhador de
1• classe da 2• divisão da Estrada de Ferro Central do Brazil,
60 dias de Iicenca. para tratamento de saude. em prorog.ação
daque!Ia em cujtl goso se acha. com direito aos dous terços da
respectiva diaria; revogadas as di9posições em contrario.
Rio de Janeiro. 7 de junho de 1916. 95° da lndependencia
e 28" da Republir..a.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N.

3.:1.28-DE

i4

DE JUNHO DE

:1.916

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, P'\lo Ministerio da Justiça a
Negocios Interiores, o credito especial de 88:000$ para pagamento aoa
324 trabalhadores das Capatazias da Alfandega, em serviço na Policia
Civil do Districto Federal e na Directoria Geral de Baude Publica, le
1 de outubro a 31 de dezembro de 1915, e creditos especiaes até 30 :8!0$,
pelos ministerio~ respectivos, para o fim de aproveitar no serviço de
policia do porto, no arrolamento do material das villas prolatarias 011
outros quaesquer serviços publico& os 67 operarias dispensados pela
admfnistração da Alfandega da Capital Federal em 23 de setembro de 1915

O Presidente da Republica dos Ditados U,nidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso !'{acionai dooretou e eu
sanociono a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pelo Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de 88:000$ para pagamento aos 324 trabalhadores das
Capatazias da Alfand~a. em serviço na Policia Civil do Districto Federal e na Directoria Geral de Saude Publica, de f de
outubro a 31 de dezembro de 1915, á razão de 90$ mensaes a
cada um delles, deduzindo-se aqueiia importancia das con!lignacões « Entcrramentos de indigentes, etc.>, «Remonta de
animaes > e «Expediente, asseio, desinrectantes >, sendo: da
primeira, 3:0'00$; da segunda, 20:000$; e da terceira, 10:000$j
(rubricas 15•, 16• e 22•, respectivament€, da lei n. 2. 924, de
5 de janeiro de 1915); das rubricas 36• e 37", sendo 15:000$
da primeira e 40 :000$ da segunda, da mesma lei n. 2. 924,
de 5 de janeJro de 1915; e mais a abrir creditós" especiaes até
30 :820$, pelos ministerios respectivos, para o fim de a pro-
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v·eitar no serviço de policia do porto, no arrolamento do material das villas proletarias ou outros quaesquer serviços publicos os 67 operarios dispensados pela administração da
Alfandega da Capital Federal no dia 23 de setembro de 1915;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de .Janeim, I 1 c!P .iunho dP t!HG, !)5" da lndcpcndencia
r, 28• da Hepublica.
\VENCESLAU BRAZ p. GoMES.
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos.
João Pandiá Calogeras.
DECRETO :\. ;{. l :!!) -IH> 11

DE .J TJIINO DE ·J !H 6

.\utorizn o PoliPr Executivo. n nhrir, pelo lvHniRterio da Viação o Obras
PnhlieuR, o t'l'Nlito df" In. ~~-ll :9Gf1~500, snp}Jlcmentnr ú vPrha f>n, nrt. 29,
da 1d 11. :J. !134. flp !) dt~ jmwiro dC' 1915

O Presidente da Republica dos Estad'6's Unidos do Brazil :.
Faço saber que o Congresso l'iacional decretou c cu sanccfono a resolução s·eguint.e:
A1•t.igo unicú'. E' o Presidente da Republica, autorizado a
abr.ir, pelo l\linistcrio da Viação c Obras Publicas. o credito
de 16. 3/d :966$50U, supplementar á dotação concedida,, no
exercício de 1915; para os serviç•6s a cargo da Estrada de
FeiTo Cr•nlral rlo Hrazil (lei n. 2.H21, ele 5 de janeiro de
1915, art. 29, rubric~a 6", I) ; revogadas as disp•ú'siçõcs em
eontrario.
Rio de Janeiro, H de junho de 1!H6, 95• da Independencia e 28• da Ropublica.
\VENCESL.\U BRAz P. GoMES.
Augusto Tavares lfc Lyrm

DECRETO N. 3. 130 -

DE

H

DE .JUNHO DE

1!) 16

..1.utorizn. o PresidPntP da Hepnhlira a conccdPr n ,Tulia Alvares da. Cnnl1a,
telegraphista <lP 4• olnsse da Re]lartição Geral dos Telegrnphos, seis
mezf's d(' lirrn<:n, rom onlf'nado, para tratamento de F:nndn

O Presidente da Republirp dos Estados Unidos do Brazil :·
Faço sahér que o Congresso Nacoinal decretou -e ou san-,
cciono a resolução seguinte:
Artigo unico. Fica o Presidente da R•epublica ,autorizado
a. conceder á telcgr,aphista de 1" classe da Repartição Géral
dos Telogr;aphos~ .Tulia Alvarrs da Cunha-; seis méz•es do
licença-; com ordenado, para tratamento de saudc; revogadas
as dispvsiçõ·es em contrario.
Rio de .Janeiro=; 14 de junho de 1916: 95" da Independenci,a e 28" da H•i'fiUblica.
\VENCEsl-Au ·BRAz

P.

GoMEs.

Augusto 1'at'a1'ês de Lyra.
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DECRETO N. 3.131

-DE

16

DE JUNHO DE

1916

.Autoriza o Gove-rno a mandar pagar á viuva e filhos do Dr. Eudoxio Au.·
r~liano de Oliveira a )Jensfio de montepio rorrespondente ao cargo de
nmnnuense ela. RPcrrtnria da Faruldade dP 1vfcdirina da Bahia, que fQ
msmo exerceu

O Presidente da Republicoa dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
..
Artigo uni co. .Fica o Presidente da Republica autorizado
a mandar pag-ar á vi uva e filhos do D1·. Eudoxio Aureliano de
Oliveira, que exerceu o cargo de amanuense da secretaria da
Faculdade de Medicina da B-ahia, a pensão de montepio a que
teerú direito. de accôrdo com o decreto n. 942 A, de 31 de
outubro de 1890; revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 16 de junho de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAz P. Goi~IEs.
João Paruiiá CaZogera,s.

DECRETO N. 3. 132- DE 26

DE JUNHO DE

1916

Corrige enganos com que foi publicada a lei n. 3. 089, de 8 de janeiro ultimo

O Presidente da Republica dos !Estados Unidos do Brazil:
Fa(:o salwr. f'ITI Yista do que• o pl'esidente da Camara dos
Deputados communicou em mensagem enéaminhada ao. MinistPrio da Faz eu da com o officio do 1" seeretario da referida
Camara, sob n. 85, de 22 do corrente, que a lei n. 3. 089, de
8 de )aneiro ultimo, fixando a despeza geral da Republica para
o exercício de 1916, deve ser executada com as seguintes eorrecções:
ORÇAMENTO DA GUERRA

Art. 4!, n. ,5 (Arsenaes, intendencias e fortalezas) :
Arsenal do Rio de Janeiro- Officinas: em vez de « 16
aprf'ndizes do 3" classe, gratificação 1$6100- 9:369$ ~. diga-se:
« 16 aprendizes de 3• classe, gratificação 1$600-9:369$60()»;
em vez de « 20 operarias de 3• classe, jornal 4$ e gratificação
2$- 40:920$ ~. diga-se: « 20 operarias de 3" classe, jornal 4$
o gratificação 2$-43:920$ ~; em vez de « 6 aprendiz.es de
3" classe, gratificação 1$500-3:294$100 ~. diga-se: « G aprendizes de 3" classe, gratificação 1$500- 3 :294$ ~; em vez de
« 9 aprendizes de 5" elasse, gratificadão $500-1 :646$ ~. diga-se : « 9 aprendizes de 5" classe, !gratificação $;500 - réis
1 :G-1.6$500 ~.

Arsenal do Rio Grande do Sul- Officinas : em vez de
« 30 operarias de 3" classe~. diga-se: « 20 operarias de 3•

classe~.

Intendencias -Estados- Maruja- G• região- Santa Ca-·
tharina -!E:m vez de « 11uatro foguistas, idem, diaria, 3$333 ~.
diga-se «um foguista, idem, diaria, 3$333 ».
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ORÇAMENTO DA VIAÇÃO

Art. 87, n. 1·5 (Inspectoria Federal de Portos, Rios e
Canaes) : A- Administração centrl}l: em vez de «Pessoal do
quadro- como na proposta - diminui da de 107 :400$, pela
suppressão de dous engenheiros, etc. :., diga-se: ·q: Pessoal do
quadro- como na proposta- diminuída de 93:000$, pela
suppressão de dous engenheiros, etc., elevando-se a respectiva
:verba da quantia de 14:400$000:..
nio de.,Janeiro, 26 de junho de 1916, 95" da Independencia
e 28• da Republica.
W·ENCESLAU BRAZ p. GoMES,
I

João Pandiá Cawgeras.

DECRF,'J'i() N. :1.133- DE 5 DE JULHO DE :1.916
Mnmln pagar, relevada a prescripção, á vio,va do capitão de mar e guerra
Frnnci~co Spiri<lifío Rodrigues Vaz a differença. de soldo que nfio' recPhr-u f' autoriza n :thPrtura do respectivo credito

O 1Presidente da Republica dos Estados Unidos
do
Brazil:
.Faço snber que o Congresso Nacional decretou e eu
snncciono n resolU(;ão seguinte:
Artig10 unico. Fica o Governo autorizado a mandar pagar, reiP,vada a prescripção, á viuva do capitão de mar e
guerra Francisco Spiridião Rodrigues Vaz a differença de
soldo que deixou de receber seu marido, de 27 de novembro
de 1882 a 1 O de julho de 1912, sendo de 13 de dezembro de
1910 em deante de accôrdo com a tabella constante da lei
vigente. abrindo para esse fim o credito necessario; revogagadas as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro. 5 de julho de 1916. 95" da Independencia
e 28'' da Republica.
WENCESLAU BRAz P. GOMES.

A lexandrmo Faria de Alencar.

DECRETO N. 3.134-

DE

5

DE JULHO DE

1916

Autoriza o PrP:ddentf' dn. R<'puhlirn a conceder ao amanuense da Administra.çiío <los Correio~ elo Estado do Rio' de .Janeiro, Francisco Ribeiro da
Silva Vaseonrnllos, oito mf'ZPR do licenc::a, para tratamPnto dt' saudc, eom
ordPnaflo f' :.t contar fln l do .iu1ho rlP 1914

O Prrsidrntr .da Hepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a rrsolução srguintc:
Artigo unico. E' o Presidente da Republir.a autorizado a
conceder ao amnnuenso da Administração dos CorreJios do
Estado do Rio de J,nnoiro Francisco Ribeiro da Silva Vas-
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concellos oito mezes· de licença, para tratamento de saude,
com ordenado e a contar de 1 de julho de 1914; reV'Ogadas
as disposições em contr.ario.
Rio de Janeiro~ 5 de jullho de 1916, 95" da Independi:mcia
e 28• õa Republica.
,WENCEiilLAU BRAZ

P .•

GoMES.

Augusto Tavares de !Lyra.,

DECRETO N. 3.135 -

DE 5 DE

JULHO

DE 1916

Mandià t1<'stituir a D. Carolina V!ineUi Ble$1 " domínio e posse de um terrena·
c predlio situados na frc81Lmzia dlc Inhfl'úma

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ::
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e ell! sanccíont) a resolução seguinte:
Art. f.• E' restituído a D. Carolina Vinelli Reis, viuva
de José Moitinho dos Reis, o dominio e posse du teiTeoo e
predio situ;ados na freguezia de Inhaúma, na fazenda do Macedo, constante do termo lavrado na Repartição de Obras Publicas em 12 de julho de 1886.
Art. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro~ 5 de jullho de 1916, 95• da Independeneia
e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.
Augusto Tavare.~ de Lyra.

DECRETO N. 3.136-DE 5 DE

JULHO

DE 1916

Approva a Conversfio para a permuta de Ímeo'mmendas postaes sem valor
declarado, entre o Brazil e a R~pnbliea A~gentina, concluída e assignada
nesta .Cnpitnl a 31 rle outubro de 1914

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brazil ::
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancr.iono a resoluQ._ão seguinte:
IArt. f.• Fica approvada a Convenção para a permuta de
encommondas postao;;, sem valor declarado, entre o Brazil
e a Rcpublica Argentina, concluída e assignada a 31 de outubro de 191 't. P antol'izadn o Poder Executivo a abrir OR neces;;ario;; {>,redit.os.
Art. 2.• Revogam-se as dispoRições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 do julho de 1916, 95" da IndrpPndencia
e 28" da Repuhlica.
WENC::ESLAU BRAZ

P.

GoMES.

L. M. de Souza Dantas.

continua aqui->
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DECTIETO N.

3.137-DE

12 DE ,JULHO DE 1916

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da FnzendiL, o credito' es·.
JH•cial <lo 13:173$4·12 1•nra occorrer no ]J:tgnmento devi<lo a D. Frnn·
d:wa Chid1orro Onlvi"10 ).[f'tello f'nt '"irtufl(' do fWntPn~a judicinria

O Presidente da ficpublir.a dos Estados Unidos do Brazil:
Fa~~o saber que o Congresso Naeiçnal df'ci·etou f' f'tl sanccionn a srguintP. l'Psolu~.:ão:
Art. I." E' o Podrr Executivo autorizado a abrir, pelo
MinislPI'io rla Fazenda, o credito eRpecial de 1.3: i 73$1.82 para
OCI'O!'t'l'l' ao pagamento devido a D. Francisca Chichorro Galvão
Mf'tcllo f'm virtude de sPrüent:a .indiciaria.
Al't. :!." Uma Yf'Z pffpetuado o pagamento dC' quf' trata
o al'tigo ant{'CI'l!PIÜP, o ministro da Fazenda fal'á remetter,
em fô1·ma legal, todos os papeis que lhe digam rC'speito ao
representante do ,:\l'inistN'io Publico, afim dP qur este promoya a aeção rcseisoria que no ·caso couber.
Art. 3." nevogam-sc as disposiçõPs rm contrario.
;fiio df' Janeiro, 12 dP .iulho dt> i!Hli, !15" da Jndcppndenci:l
e 28" da nepubliea.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pa1llliá Caloycras.

nRcnETO N. 3. 138 --

n11 26 nE

Jur.uo

o R HH G

Autoriza a ah~rtu,b, pelo Ministcrio da Agricultura, Industria e Commercio,
do rrPditd es]oocint de fi30 :000$ para pagamento de suhvcn~ão devida f1
Estrutla de Ferro Funil~nse, Estudo de S. .Paulo

O Presidente da fippublica dos Estados Uni-dos do Brazil;
Faço sabm· qnf> o Congre~so Narionn I dPcrPtou c eu

sancciono a. resolução spguinte:
Artigo unico. _Fica o Pre>;idcnte da fiepublíca a~tori
zaüo a. abrir, pelo l\Iinio.terio da Agricn\tnt"a, Jndustria e
Comml'n~io, o er1•dito espceial at.'• a importaneia de 630:00:0$
para pagamento da subvenção devida :'i ERtra•da de FclTo Funi!P~nsc, do E>;taclo de R. Paulo; revogada,. as -disposiçõejR Pm
contrario.
fiio de Janeiro, 2G de julho de 1!11G, 95" da Indcpcndencia e 28° da Jl(•publica.
WENCESLAU BRAZ P. GO.~I'ES.
José Ru(ino Bcsei'Ta Cavalcanti.
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l~E~I

N.

Prescreve o modo por

3.'[39-DE
<[Ue

:2

DE AGOSTO DE

1916

deve ser feito o alistamento eleitoral e dá.
providencias

outru

O Prosidonte da Republica dos Estados Unidos do lkazil :
Faço saber quo o Congt·osso Nacional d0cratou e eu sancciono a
lei seguinte :
CAPITULO I
DOS ELEITORES

Art. t. o Só terão voto nas eleições federaes o nas locaes do Districto Federal c do Tcrl'itorio do Acre os eleitores alistados de accordo com esta lei.
Art. 2.• Podem alistar-se eleitores, no município ou circumscripção do sua rcsidencia, os cidadãos brazileiros maiores de 21 annos
(Const., art. 7t), excepto:
t•, os analphabetos ;
2°, os mendigos ;
3°, as praças de pret, exceptuando os alumnos das escolas militares do ensino superior ;
4°, os religiosos de ordens monasticas, companhias, congregações
ou communidades de qualquer denominação, sujeitas a voto de obediencia, regra ou estatuto que importe renuncia da liberdade individual (Const. art. 7t, § ! 0 ) .
CAPITULO li
DO ALISTAMENTO

Art. 3.• O cidadão póde requerer a sua inclusão na lista de eleitores em qualquer dia util do anno.
Paragrapho unico. Não terão, porém, direito de voto nas eleições, .
ficando suspensa. a expedição dos respectivos titulos (cap. V), os cidadãos qne se alistarem dentro dos 30 dias anteriores a ellas.
Art. 4. o O requerimento de alistamento será dirigido:
a) Nos Estados e no Territorio do Acre, ao juiz de direito do municipio de residencia do alistando, e, onde houver mais de um juiz de
direito, ao ,da primeira vara; nos municípios que não forem sédo de
comarca, o processo de alistamento correrá perante os juizes prepadores, onde houver, qualquer quo seja. a sua denominação na organização do Estado, cabendo a.o juiz do direito proferir o despacho
definitivo do inclusão ou não inclusão no alistamento.
O recurso a. que se refere o art. !2 será interposto perante a
autoridade acima designada, no municipio que não fôr séde do comarca, cumprindo-lho em tudo observar o disposto no art. !3.
b) No Districto Federal ao juiz do direito da circumscripção da
rcsidcncia do alistando.
Para este fim será o Districto Federal dividido em seis cireumscripções de alistamento, confiada cada uma dellas a um dos juizes das
varas civois.
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A primeira circumscripção servirá. para o alistamonto dos alistandos residentes na zona da 4a Pretoria Civel, funccionando o juiz da
f• Vara.
A st~gunda para os alistandos residentes na zona da 3• Pretoria
Civel, funccionando o juiz da 2• Vara.
A terceira, para os alistandos residentes na zona das i a c 2• Pretorias Civeis, funccionando o juiz da 3• Vara.
'
A quarta, para os alistandos residentes nas 5• e 6• Pretorias
Civcis, funccionando o juiz da 4• Vara.
·
A quinta, para os alistandos residentes na 7• Pretoria Civel, servindo o juiz da 5• Vara.
A sexta, para os que forem domiciliados na zona da 8• Pretoria
Cível, servindo o juiz da 6• Vara.
Paragrapho unico. Os juizes de direito serão substituidos, nas
faltas e impedimentos, nos termos das leis da respectiva organização
.indiciaria.
Art. !L • O requerimento de alistamento será. escripto em lingua
vcrnacula pelo proprio alistando e por elle assignado, e delle constarão a sua idade, naturalidade, filiação, estado, profissão, município c Jogar de residencia.
§ 1. • E' essencial que a lettra e firma desse requerimento 11ejam
reconhecidas como do punho do proprio alistando, por tabellião da
séde da comarca ou termo, ou do Districto Federal, conforme fôr o
caso.
§ 2. • Nenhum r·equerimento poderá. ser deferido sem que o acompanhe prova:
a) de idade maior de 21 annos, mediante certidão de baptismo
anterior a f890, certidão do registro civil de nascimentos, certidão
de casamento de que conste a idade do nubente, certidão de exercício actual ou passado de fuqcçã.o electiva ou de cargo publico para
o qual se exija a maioridade, ou documento de que esta se infira necessariamente, ficando prohibidas as justificações e tendo valor probatorio os titulos de eleitores expedidos até o anno de f 908 ;
b) de exercício de industria ou profissão ou de posse de renda
que assegure a subsistencia mediante qualquer documento admissivel
em juizo, excepto as justificações ;
c) de residencia por mais de dons mezes no município: f•) por
documento comprobatorio da propriedade de predio em que resida ;
2•) por documento comprobatorio do pagamento de aluguel de predio
em que habite ; 3") ou por declaração do proprietario, ou do quem
paga o aluguel do predio, de que o alistando neste habita gratuitamente, como seu empregado, ou a titulo de favor ou de parentesco;
d) de ter a qualidade de cidadão brazileiro, para os nascidos no
estrangeiro, que não estiverem comprehendidos nos ns. 2 e 3 do
art. 6\1 da Constituição, feita por documentos de onde se verifique
alguma da~ seguinte:. l1ypothescs:
i•, que o alistando se achava no Brazil a f5 de novembro do !889
e não foz a declaração a que ~e refere o n. 4. do citado artigo ;
2•, que preenche as condições do respectivo n. !I;
3", ou quo se natu!'alizou pelos meios legaes.
§ 3. 0 Nos Jogares onde houver gabinete de identificação, o alistando é obrigado a exhibir a respectiva cartei1·a de identidade, que,
pa!'a esse fim, lhe será, fornecida gl'atuitamente.
Art. 6. 0 O requerimento assim instruido será. entregue ao escrivão do juizo, que é obrigado a recebei-o, em qualquer dia util, das
ioze ás dezeseis horas.
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§ f.." Onde houver mais de um escrivão, servirá. o que fôr, de
modo definitivo, designado pelo juiz de direito da comarca, ou pelo
Ministro do Interior, conforme o caso.
§ 2. • Entregue o requerimento, o escrivão dará. recibo delle e dos
documentos que o instruirem ao requerente, que, por sua vez, declarará com sua lettra e assignatura, em livro a isto destinado, o dia e
hora em que fez a entrega, repetindo nessa declaração a sua qualificação, conforme o requerimento.
§ 3.0 Em seguida o e.;;erivão autuará todos os papeis e fará con.;
clusos os autos ao juiz, dentro de 48 horas, certificando nelles a
existencia da declaração de que trata o paragrapho anterior e mencionando as duvidas que ella lhe suggira quanto á identidade de lettra.
c qualificação, confrontadas com as do requerimento.
Art. 7. 0 Recebidos os autos, o juiz os despachará e devolverá a.
cartorio no prazo maximo de oito dias, mandando ou não incluir o
requerente no alistamento de eleitores.
§ L" No caso de indeferimento da inclusão, o juiz é obrigado a
fundamentar a sua decisão.
§ 2.• Em qualquer tempo, sem prejuízo do recurso do art. U, o
cidadão não incluído póde renovar o seu requerimento.
Art. 8." Devolvidos os auto~ a. cartorio, com decisão mandando
incluir o requerente no alistamento, o escrivão, no prazo de 48 horas;
lavr'ará, em livro a isso de&-tinado, um termo em que declarará a data
da decisão e o nome do alistando com as especificações constantes do
requerimento.
§ L • Cada termo se referirá a um só cidadão, ~erá feito em
ordem chronologica das decisões e numerado.
§ 2.• Ao mesmo tempo, em outro livro especial, o escrivão lançará o nome do alistando, o mnnicipio e o logar de sua residencia.
§ 3. 0 Nas comarcas que se compm:erem de mais de um muriicipio,
haverá para cada um os livros de que trata este artigo, de modo que
os lançamentos se façam pelos municípios de rcsidencia dos eleitores.
§ 4.• Nos dias f5 c ultimo de cada mez, ou nos subsequentes,
quando elles caiam em domingo ou forem feriados, o escrivão affixará
no logar do costume um edital, que será publicado pela imprensa,
quando possível, contendo os nomes, idade, profissão e residencia dos
cidadãos incluídos (art. 8"), dos excluídos (arts. f6, § f•. e n) e dos
incluídos (art. 7°) no alistamento, no período quinzenal precedente
ao mesmo edital.
Art. 9. • O eleitor de um município, ou de districto do Districto
Federal, póde transferir-se para outro, mediante requerimento ao
juiz de direito da nova residencia, communicando este ao juiz da antiga residencia do eleitor requerente a transferencia deste, afim de
que seja eliminado do respectivo alistamento. Essa communicação será
feita pelo Correio, em oficio registrado, dentro de cinco dias após a
realização da transferencia.
§ f. o Esse requerimento, cuja lettra e firma serão reconhecidas
(art. 5", § f• ), deverá ser instruido com o titulo de eleitor c prova
de residencia nesse outro município (art. 5•, § 2•, c).
§ 2.• O processo de trartsferencia obedecerá ao disposto nos
arts. 6•, 7" e 8".
Art fO. Si o escrivão crear qualquer embaraço ao alistamento,
o cidadão prejudicado poderá representar ao juiz de direito, que providenciará. sobre a sua inclusão. Si o embaraço for posto pelo juiz de
direito, a representação será dirigida á Junta de Recursos.
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Part\grapho unico. Quando o escrivão se recusat· a receber o requel'imento, o alistando o apresentará. pessoalmente ao juiz, depois de
testemunhar aquella recusa com a declaração escripta de duas testemunhas ; e,
caso de recusa do juiz, envial-o-ha pelo Correio, acompanhando-o de sua reclamação, ao pt•esidente da Junta do Hecursos,
para que este ordeno o respectivo andamento, instaurando processo
de responsabilidade aos rocusantes, si olles não provarem incontinenti
motivos que os isentem de culpa.

no

CAPITULO lll
llOS IIECURSOS

Art.. H. llavct·á nas capitaes dos Estados, no Distl'icto Federal
c na sédo do Juizo Feclcral do Territol'io do Acre, urna junta de recursos, composta do juiz federal da secção, como pt·esidente, do seu
substituto e do procurador geral do Estado, Districto ou TerrHorio.
§ 1. o Estas autoridades serão substituídas nas suas faltas e impedimentos de accôrdo com as leis da respectiva organização judiciaria e onde houver mais de um juiz de secção servirá o da ia vara.
§ 2.° Funccionará como escrivão da junta de recursos o escrivão
do juizo federal e onde houver mais do um servirá o do i" o!Hcio.
Art. i2. Para essa junta serão admissíveis recursos interpostos
das decisões dos juizes de direito :
a) pelo proprio interessado ou seu procuradot·, nos casos de não
inclusão (art. 7°, § 1°), de exclusão (art. 17, n. 2) ou de não transfcrencia (art. 9°);
b) pelo representante do ministerio publico federal, estadnal, ou
local do Districto Federal ou do Territol'io do Acre; ou pot• qualqncr
cidadão nos casos de inclusão (art. 8•) e de não exclusão (at·t. 17,
n 2).
.
§ 1. o O recurso só terá atreito suspensivo no caso de exclusão.
§ 2. o Poderá ser interposto, a todo tempo, em qualquer dia util
do anuo.
§ 3. 0 O recurso de exclusão sob os fundamentos do § i 0 e das,
lettras a c.c do § 2° do art. 5° não póde ser repetido depois de passados seis mezes da inclusão.
§ 4.° Cada recurso será relativo a um só individuo.
Art. 13. O juiz despachará o requerimento de recurso logo que
lho seja. apresentado, mandando tornai-o pot• termo c autuar as
razões e documentos que o instruirem.
§ f. o O escrivão fará as diligencias o!'donadas no prazo de
48 horas c dcntt·o do prazo de tres dias, sem mais formalidades, na
hypothese da lettra a elo at•t. f2, enviará os autos pelo Correio, sob
registm, ao prcs1dente da junta. do recursos, sob as penas do art. 8°.
§ 2." Na hypothese da lottra b do art. 12, o escrivão lavrat·á. c affixará edital, dentt·o do mesmo pl'azo de 48 horas,
intimando o eleitor do recm•so contra elle interposto e convidando-o a contestai-o dentro do prazo de 10 dias. No caso
em qno o oscl'ivfw possa intimar· pessoalmente o rocorl'ido,
será dispensado o edital c o prazo do 10 dias corre da data
da intimação, devendo o intimado lançar o seu scionte na certidão
de intimação.
~ 3. o Dentro desse prazo, o cloit.or recorrido poderá, independentemente de despacho, juntar em cartorio, aos autos do recurso,
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as suas razões e documentos contra a procedencia do mesmo recurso.
§ 4. o A's partes dará o escrivão recibo datado e assignado das
petições, allegações e dos documentos apresentados.
§ 5. o Terminado o prazo de que trata o § 2° e dentro de tres
dias serão os autos remettidos nos termos do § :1".
Art. 14. Recebendo os autos, o presidente da junta na primeira
sessão os relatará oralmente e, si os outros juizes estiverem habilita~<
dos a julgar, será logo o recurso decidido, salvo a preliminar de qualquer diligencia julgada necessaria.
§ t.• Si um ou ambos os juizes quizerem fazer a revisão dos autos,·
ser-lhes-hão conclusos pelo prazo de 24 horas, a cada um, findas as
quaes será o recurso julgado na primeira sessão.
§ 2.• A decisão será sempre fundamentada.
§ 3, 0 Das sessões da junta será lavrada acta pelo escrivão e por
todos assignada, mencionando-se nella todas as occurrencias e, em resumo, as decisões proferidas.
'
§ 4.• A junta reunir-se-ha no primeiro dia util de cada mez e
funecionará por oito dias, salvo quando o accúmulo de recursos exigir
sessões extraordlnarias~ que serão convocadas pelo presidente.
Art. :15. Lançada a decisão, que será assignada por todos os
juizes, mandará o presidente que os autos sejam devolvidos ao escrivão do juizo a quo, pelo Correio, sob registro.
Paragrapho unico. Essa devolução será feita pelo escrivão rio
prazo de tres dias.
Art. 16. O escrivão do juizo a quo fará immediatamente conclusos os autos para que o juiz mande cumprir a decisão por despacho,
que será proferido dentro de 24 horas.
§ 1.• Si a decisão for de exclusão (art. :17, n. 2), ao lado do termo
de alistamento c da lista de que trata o art. 8" e seus paragraphos
fará o escrivão a annotação necessaria, mencionando a data da decisão.
§ 2.• Si a decisão for de inclusão, originaria ou por motivo de
tt'ansferencia (arts. 7" e 9"), procederá o escrivão conforme o prescripto no art. s•.
§ 3. 0 Em ambas as hypotheses dos paragraphos antecedentes, as
decisões constarão do edital de que trata o § 4,• do art. 8•.
CAPITULO IV
DAS EXCLUSÕES

Al't. :17. Salvo o caso de recurso (art. !2, b) em que se prove
quo o cidadão alistado não preencheu os requisitos do ar:t. 5" o seus
paragl'aphos, a sua exclusão do alistamento pelo respectivo juiz de
direito só poderá tel' Jogar :
·
1", mediante requerimento do proprio eleitor, em caso de mudaw;a de residencia ;
2°, mediante requerimento do repl'esentante do m~Wisterio publico ou de qualquer cidadão :
a) á vista de certidão de o1ito extrahida do livl'o de registro
civil ou prova que a suppra nos termos das leis vigentes ;
b) á vista do certidão de que o eleitor posteriormente se alistou
em o.utro município ;
Poder Legislativo - 1916- Voi. I.
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c) á vista de certidão de sentença. ou de documento authentico
que prove a perda ou susp_en~ã_? dos direitos políticos em os casos previstos do art. 7i da Constttmçao.
Art. i8. Feita a exclusão, far-se-hão nos livros de alistamento
(art. 8") c no edital de que trata o art. s•, § 4:•, as necessarias declarações.
Art. i9. O processo da exclusão e os prazos do seu andamento
serão os dos arts. fi", 7° e 8°.
CAPITULO V
DOS TITULOS DE ELEITORES

Art. 20. Salvo o disposto no art. 3°, paragrapho unico, ao eleitor,
uma vez alistado, será immediatamente entregue, ou logo que ellc
o reclame, um titulo declaratorio do seu direito de voto.
Paragrapho unico. No caso do paragrapho unico do artigo 3°, a
entrega do titulo se fará desde o dia subsequente á eleição e logo quo
o eleitor o reclame.
Art. 2i. O titulo será entregue pelo escrivão, que o assignará o
fa.l-o-ha assignar pelo eleitor na sua presença, assim como o recibo
constante do livro de talões de onde serão extrahidos os títulos.
§ i. • No mesmo acto o eleitor assignará o seu nome, com a declaração do numero de ordem do seu alistamento, em um livro
especial, relativo ao município de sua residencia, ou circumscripção
no Districto Federal.
Este livro será enviado no fim de cada anno ao l\linisterio do
Interior.
§ 2. o Recebendo o titulo, o eleitor apresentai-o-ba ao juiz do
direito, que o assignará immediatamente.
Art. 22. Na falta de livL"os de talões de títulos, expedir-se-hão
títulos provisorios, com a declaração expressa dessa qualidade, os
quaes so servirão em uma eleição e ficarão retidos pelas respectivas
mesas eleitoraes.
§ i. 0 Do titulo constarão o seu numero de ordem, o numero de
ordem do alistamento, o nome, idade, filiação, estado, naturalidade,
profissão e município da residencia do eleitor, ou circumscripção no
Districto Federal.
§ 2. • Os talões correspondentes aos títulos terão a mesma numeração daquelles, serão rubricados pelo juiz, conterão o nome e
numero de ordem do eleitor e se1·ão por este assignados (art. 2i).
Art. 23. Quando o escrivão recusar ou demorar a entrega do
titulo,. ou o juiz recusar ou demorar assignal-o, haverá recurso para
a Junta de Hecursos, que, ouvido o juiz ou escrivão, em prazo breve,
decidirá da reclamação e, verificada a sua procedencia, decretará a
responsabilidade e imporá a multa que no caso couber e ordenará a
immediata~ntrega do titulo ou sua assignatura.
Art. 24,. A entrega e assignatura dos títulos far-se-hão em
todos os dias uteis, de doze a dezeseis horas.
Art. 25. No caso de perda. ou extravio do titulo, expedir-se-h&
novo, com a declaraçli.o de ser nova a via, fazendo-se averbaçl.o
nos talões do antigO'-e do novo.
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CAPITULO VI
DISPOSIÇOES GERAES

Art. 26. O Governo fornecera os livros de alistamento e os talões
do titulos de eleitores, sempre que forem requisitados e de accôrdo
com os modelos adoptados no regulamento.
Art. 27. A entrega desses livros e talões far-se-ha pela fórma
prescripta no regulamento.
Art. 28. Os escrivães de alistamento terão direito ao emolumento
do 2$ por titulo que entregarem ao eleitor, pago pelo interessado.
Igual emolumento lhes caberá por outras vias dos referidos
títulos.
Art. 29. O serviço de alistamento prefere a qualquer outro e é
gratuito. São isentos de custas e impostos os processos, certidões,
carteiras de identidade e mais papeis destinados ao alistamento, assim
como será gratuito o serviço postal a elle referente.
Art. 30. Os que infringirem qualquer das disposições desta lei e
os que recusarem, retardarem ou embaraçarem o fornecimento de
certidões e documentos destinados ao alistamento dos eleitores ficarão
sujeitos á multa de fOOS a f:OOOS, além das penas de responsabilidade em que fiquem incursos.
Art. 3L Quatro mezes depois de regulamentada esta lei,
• ficarão sem vigor os alistamentos eleitoraes anteriores.
Paragrapho unico. Esta disposição não impede que a lei e seu
regulamento entrem em vigor nos prazos commuus e que segundo os
seus preceitos se iniciem os novos alistamentos.
Art. 32. O cidadão que se alistar eleitor em mais de um município, do mesmo Estado, ou de unidade federal differente, incorrerá na
multa de 5008 a f :0008 e na pena de prisão por seis mezes, além de
ficar privado dos seus direitos políticos durante dez annos.
Art. 33. Annullado o actual alistamento, os escrivães do Judiciario deverão restituir gratuitamente a cada qual dos antigos eleitores os documentos com que instruíram a petição inicial do actual
alistamento.
Art. 34,. Hevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 2 de agosto de !9!6, !>5• da Independencia e
28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Ma.ximiliano Pereira dos Santos.
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Tll<:OnE'Tü N.

:l. l Hl- DE

:2

T>E .\UOSTO DE

l!I!G

~\u(oJ·i-.~a

o Podl·l' T·>:--::eetutiYo :1 ahrir, )Jelo lvlinisterio da Vin~ÍlO e Obra-:; Pu~
blka:-;, o eret1ito tll' 17'1 :H07$, Hlli'PlPnwntar
Y('rha ;p, art. '.!!), da
h•i n. :!.. D:.!:l, d(_• 5 dp .i:1lll'il'o de 1Dl!>

O

l't·esíúelltl~

Fat:n ;;nlwr

da ltepuiJlica dos J<:stados OniduE• do lJt•azil:
qU<• o Cungt·es~P

:\';wional

deet·clou

e

eu

:oaneeiono a seguinte resolu!:ão:
Artigo llllÍI'II. 1•:' u J>od1·1· EXI'I'Ulivn auf.nl'izado a uiJI'it·,
]leio J\linislet·io da Yiat;ão 11 OhL'a» PuiJ]ll·as, o t'l'<~dilo de
1'i7 :8G'i!);, Htpplemt~rltat· á vct·ba :r•, att. :!U. da lt>i n. :!.!l:!lt.,
de 5 de JanPit·o de 1\JJ:í, pal'a atlendcr :ís desp1•zas com divei·sns :-;nt·vi\:o,; a ea rgn da llev:.\l'tít;ão Genll dos Telcgraplto~;
revogada,·, as clisposicõcs em contrario.
Hio tle ,laucit·o, :2 de agosto de 1\Jlü, U:-í'' da lmlcpcudencia
c :lHo da Hl'publica.
·\VENCESLAU BnM~ l'.

Go)lES.

Attgusto 1'avm·es de Ly1·a.

JJECilETO N. 3. H I -

DE

I (j

DE .\GOSTO DE

1916

Conbidern l'OIHO in!-;tit.ui~iío de lttilidatll~ pnhliC':t. à ~\ero Clnb Brazileh·O, com
oédn ncst" Capital

fi l't'i•,.;ii.leniL'

da fti'Jlnblica

l<':u:n :-;:d)('r IJllf'
1'1'-Íilflll :1 l'f'SII!tlt:ÜII

dos E:-;fado~ ! 1nidos

11 Cong-rPsso
Sl'~\lÍnft•:

do Bl'nzil:

Naeiona I l.ktT!'IIIU e cu san-

,\t·l. 1." !·;· t'tlilSÍdt·t·nda t'tl!lH> in•fifllit,iin dt• ulilidade pUhlir:t " .\1'1'11 C! uh Bl'azilt·it'll, 1'11!11 ,.:1;dt' lll..•;<ln Capif:ll.
,\1'1. '!." ltl'\'llf:·nm-;;1' ao.; disposit~ií1•,.; 1'111 conll':trio.

e

Hi11 di' .hllli'ÍI'II. lii
da ltl.')m!Jlica.

dt•

:1gno<fo dl' 1!111i. !15" ria lnd•·pPndt'!lCia

·!~"

\V~o;NcEsL,\U Hri.\Z P. (;oMr:s.
Curlus JlaJ.·im.ilimw l'crcil'a dos Santos.
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DECRETO N. 3.H2-

DE

2::1

DE AGOS~O DE

i!HG

Autorizn. o J1 oder Executivo a abrir, pelo Ministerio <la Faz-enda, o credito
nspN:ial de ~2 :091 $0!Hi para pagnnwnto ú vinva e fllho::; do ex-ministro
do Supr"mo 'rrillllnnl Federal, Dr. Lu rio de 1\Icndon«_:a, em virtude de
K1~11to111:a·

O l't'PSitkniP da JlPpublica dos Estados UNitlns do Rrazil:
>::dlt'l'
C!IW
o C011grrs.<o N:wional dc•t·~·duu f' c>u
Aanrdc;lill a ~:c·gllii.llt· l'c•sulu!:fio:
Fac~o

}\ri i c;· o 1111 it·o. E' o PodPr gx.,eutivo autorizado a abr.ir.
polu Minislel'io da J<'azrndn, o ert~dilo Pspt•eial tlP :22 :!llJI~O\Hi
Jl:lL'a paganH·tJI o, elll vi l'tmle de sen Lr•uça .indiciaria, a D.
Ann;1ta :Sm;.~ekiud do 1\Ii'tHionçn, viuva do cx-minisll'o do SuJll'l'lll<l Tritmnal .FedcwaL Ur. Lucio tlc Mendonça, " a seus
fillws IllPHüt'Ps ~dgard, Cal' los e I t'êHe, sendo: 1 a: 137$770 a
en.da um dos nll i mos, eelativamemte ao período de 23 de noYf'lllhro de l!lO!l a 31 do clrzcmbro dn 1\l13;
rc•yogada.s· ai!
l1d:o1 u disposi!!Õrs em 'l'OJltrario.
Rio de Janeiro. 23 de agosto df' 1916, 9·[)• da Tndependcnriu c :28° tia Itcpublicn.
:\VENCERLAU BRAz P •• GoMEs •.

.Totin Pnruliá Cd.lo(Jcrns.

DECRETO N. 3.143-

DE ~:1 DE AGOSTO DE

19l.G

Concede um anuo fh~ 1icen~a, <'tn prorogn~fío, parn. tratnmPnto de saude, com
o ordf'n~ulo, ao conferPnt:- da .\lfrntdega do Paranú, l~~dmnnllo do Rego
l3nrrds Filho

O Prnsiden!P da fiepubliea dos Estados UH idos dn BI'Uzil:
Far:"

l.nngt'f•s.on N:H·-ional di•f'I'Pinu f' f't!
Sl'gUÍllll';
Arl.ig·cl tlllÍI'Il, E' c·ont'Pdido 11111 anno df' lir~Pnça. 1'111 prorogaçfin. pai'U tl·a!:l!W'lllo dP saud~ t~om o ord1•nado. ao ronfnrnrill' da Alr:null'ga do Parnn:í. Edmundo do ftpg·n Bareos
Filho: l'Pvogada;; as disposiç.õns nm l'onlrario.
Rio ele .Jannim, 2:~ dr agoosto dn 1!HG, 9fi" !h Tnrlcpendf'nciu e :!8" da nepuhlic·a.
~~fiiH'I'IIl•lll

s:lhPI'
:1

quP

o

1'1'-ildli(:fill

:\VENflESLAU BRA1l

P. GoMER

J ot1o 'Pandiá Calogeras •'

continua aqui->

DECRE'T'O N. 3.144- DE 23 DE AGOSTO DE 1916
Antoriza. o GovPrno n nhrir, pelo Jl{inieterio dn Fazonda, o crodito cRpe~inl
ele r;o:r;r.~:tfl~O pnra pngmnonh <lo <livi<ln~ <lo exercícios findos

D Prrflidenfn da Repnblica dos Estados Umidos do Bra1.il:
Faço saher que o Congresso Nar.ional decretou e on
sameciono a <;rgninte rnsolução:
Art. 1." r•:' o Porlrr Exrrmtivo autorizado a :tbrir. pelo
1\rinistrrio rla Fazenda. o r~rNlilfl rsprcial dr GO :65/i$930 para
oeemTet· aos srgnimtcs pagamentos de dividas de exercícios
findos: 1°, de 1 :551$90!í a Alherto de Almeida & Comp.; 2•, dr
-1:190$ a Antonio Coelho de l\Iagalhães; 3•, de .15 :239$ a
Fc1T:l7. de Ferreira; -'f•, do 5:200$ a .José Vicente da Costa:
r.•. tl1\ 'I :17'1~025 a Dodsworth & Comp.
·
Art. 2.• nevogam-se as leis e disposições em coltltrario. 1
Rio de Janeiro. 23 de agosto de 1916, ~15" da Tn,~epen
denr.ia P. 28• da Republiea .
.\VENCESI.:AU B~

P.

GOMES.,

João Pandiá Calogeras.!

DECRETO N. 3.145-

DE

30 DE AGOSTO DE 1916

Ant.nTiza o Prreident.o rla. Re.pnblic:l a nbrir, pelo llfinisterio da .Tnsti~a e
NP-gncÍOf' 1nt.eriOl'('S,
CrC'dito t:'spccia.l d•· no :!ífi7$811, afim <lo attender
a ilHlt•mniza~Õf'S provenientes de C'{tTavio d~ líquidos l_)Crtenccntcs O. tf'r~

o

el'il'OR e ff'ilo vrlo cx:-•leposiL1riO pnhJif'() C:trlos C't:l'flliCÍra Agllirre

'O Presidente da Jllepubl ica dos Estudos Unidos do· Brar.il:
Faco saber que o Congresso Nncional decretou e cn
snmciono n seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Presidente da nepublicn. auLori1.ndo n
nbrir, pelo Ministerio da Jlustiça e N•egocios Interiores, o credito especial de 60:557$811. afim de attender a indemnizar:.ões proveni·ent.cs do extravio de líquidos pertencentes a tel'-'
ceiros c feito pelo e:x:-depositario publico. Carlos Cerqueira
Aguirrc. ao tempo de sua gestão; revogadas as disposicões em
contrario.
Rio de Janeiro, 30 de agosto de Hll 6, fl5• da Independcn ...
cia c 28" da flierpublica.
·
\VENCESUU BRAZ
r:arlo.~

P.

GOMES.

Jlla:rimiliano Pereira dos Santos.

\'

DECRETO N.

3.HG-DE

30

DE AGOSTO DR

1916

Autoriza o Governo a :~brir, pelo l\finisterio da Fazenda, o credito especial
do 4:701$306 pam pagamento a D. Mathilde da Silu Reis Oerqnelra
o outras, vinva e filhas elo Dr. Eduat·do Ernesto tia. Gama Cerqueira,
mn vlrtu<lf' tle sentença judiciaria

O Piresidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faeo saber que o Co·ngrcsso Na,cional decretou e cu snncr~irmo a seguinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pf\lo Ministerio d::t ·Fazenda, o credito especial de 4:701$300
para occorrer ao pagamento devido a DD. Mathilde da Silva
Hnis Cerqucira, .lnlieta ltnis da Gama Cerqueira e outras, viuva
c filhas do Dr. Eduardo Ernesto da Gama Cerqueira, ex-juiz
federal da secção do Estado de Minas 'Geraes, em virtude de
sentença judiciaria que condernnou a União a pagar-lhes, respentivarnentc, as pensões annuaes de 2:300$, 766$666 e 766$666;
rnYogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3{) de ago.s,to de 1916, 95" da Independencia
() :.?8" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES,
João Pandiá Caloge:ras.

DECRETO N. 3.147- DE 30

DE AGOSTO DE

1916

A ntori1.a n T'resi<lonto da RepulJJica a conceder ao ajudante de 1• classe da
4• divisão da Estrada de Forro Central do Brazil, Adalberto Alvares Vieira,
11111

anno flo liconrn., com dons terços ela diarin. que lhe competir, em
pnra irntam('nto elo sa.ude

prorog-a~i'ío,

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Fac,o sabnr que o CongrPsso Nacional dncretou e rm sancr:irmo a resolu(:.ão seguinte:
Arf.ig"o unico. Fica ·O Presidente da Hepublica autorizado
a nonr·.cdr~r ao ajudante de 1" ·classe da 4" divisão da Estrada
dn !.•'erro CPntral do Brazil, Ada!.berto A1lvarcs Vieira, um anno
cln licr,nça, r.orn rlous terços rla rliaria que lhe compel.ir, em
proro!"açãn, para tratnmcnlo rlc >mude; revogadas as dispo,q it,·õPs Pm contrario.
Rio de Janeiro, 30 de ago:sto de 1916. 95" da Indcpendcncia
r> ~Ro da Republica.
·
WENCESLAU BRAZ P. GoMES

Augusto Tavares de Lura.

ACTOS DO PODJm
D!~CitETO

:...;.

:l.I';K-IJE

LBül~LtUivu

:lO

DE \(;;)!';TO DE

!:Jlli

Antoriz:t o Prcshlon!P dn Repu h lira n conrrdrr a D. Antonia de Bnrroa
Casttdlo Brnnro, ng-rntP tlo Corrpio <lP Palnutl'f'~, l~stndo dn Pernamhuro~
11m anno tlu lircn('a, \l:lrn tratamPnto 1l1~ saudP, f'OlH ahono tln llnus
ten:o~

tlof'

ro~podivoH

YI'HC'imentos

O P:n~sirlentr dn H'cpublica do~ Rstarlos Unirlos elo Brazil:
Fa(:n salwt· f11\P o CongJ'I',;so ;\':wionnl rlPI'l'Pinu 0 011 s.nnrciono a rr,;nlll(ião sPgnintr:
Artigo unit·o. K o Pt·rsitlcnlr da Tlcpuhliea autorizado a
t:nuccdeJ· a J>. Anlon ia dP Bal'l'os CastPllo Branl'n, agPntc do
CoJTI' i o dP i'almat·eH, J<:~tado ch~ i.'PrnamiJueo, um anno dP lit·rnt.:n pam LratanJf'ntn rlc saudr. eom ahonn rll' dnus tf'rços
do.-; l'PSjH'I'f ÍYIIS \'PII\'ÍIIH'Illo,;; J'f'\"Ogadrus a,.,; \Ui8pO::>Ít;Ü('S flll
ron I J'a rio.
Hio rle Janeiro, :lO r!P UfW.3In rlP J fll li, flrí" da Tndeprndencia
" :.'H" da llt•pulllien.
\VENGERh<\U BRIIJI

p.

Gü.\IER.

A.7t!JilSin Tnl)(li'CS ile LIJI'a.

DlWn:E'l'O N. :L t\!1

---DE

30

DE AGOSTO DE

l !liü

Anfm·izn. o PrPsillf'ntP tl:õl l{f'llllhlira :1. ronrf'ilf'r a llrnrirptr EUn:rrdo Cuf:tSPn,
:n·thivista Ua I·:~trada t.h~ I~Prro' ÜPStP dP. 1\'linfl~. 11111 nnno df'l lirrn~n.

(·om ordenado, pflra tra.tnmf"nto d~ f':tUdf', ('Jil proro~a~fio tlaqurlln. que
ll1n foi eOllf'('llida pPlo dPrrPto lPgislativo n. ~. 99R, df' ~ü de setembro
•le 19l!i

O J>.t·rsidonlf' da J1!ppu!Jlira tio::; Estatlos
Faço .:-m!Jer qur. o Congt·p~so Nacional
dono a rP,;o!ut;ão seguint.c:

Unido~

rlet~rdou

do Rmzil :.
n eu sane-

Art. 1." .E' o Pt·PsidtmiP da 1\t•pnblka autm·izado a ronePilrr a HPm'ÍCJUP Erluardo 1:uf'st'n, archh;islu da Estradu de
Fen-o Oesto dP Minas. nm anno dP lirPnça. com oJ·drnado, pal'a
tralamPTlto iln sauclP. P111 p!'OJ'oga(:ãn daquolla qm• llw foi eont'l'dida {lf'ln d(•tTI'!o IPgi~lat iYo 11. '2. D\IR, r!P '2\) dP sf'i•'mhJ•n
de ·I!Hrí.
Al'l.. ;!.• " Ilrvog.am-se as disposições rm contrurio.
Rio de Janeiro, 30 do ago~Lo dP I OI li, fi :-i" lla Ind0p~ndencia
I' 2R" da Rcpubliea.

P. GOMER,
Augusto ,1'avm·es 'de Lyra ..

WI>NCESLAU BRAZ

DECflETO N. 3. I 50- DE 30

DE .-\GúS'I'O DE

Hl1 G

Autoriza o Presidente ela Repuhlica a ronrrdrr a .\nto~lio Correo da ·Costn,
trahnlhador de ~" rlnsRe da 4" divisão da Estrada de FPrro Central do
Hrazil, nm anno de Jicen~n., para tratamento fle saudP, (lJH prorog-a~ií~
da<pwJia f"rn f'njo goso se ar1w, rom dom.; tPr~oR da respr.r·tiva dial'Ía

O PI·osidrntf' ria H:epublica dos Estaum; Unidos do B1·azil:
Faço sahf't' quf' o Congrf'sso Nadünal dN'.rPtnu P r·n snncriono a I'Psolu(;ão snguinte:
AI·tigo uniro. K o Prcsidentr da nepublica autorizado a
C'-OIH~Rtlrr a Antonio Cor1'1\a da Costa, t1·ahalhador d,. 2" classe
da '1" divisão da f<;strada dP Frrro Cl'ntral do Brazil, um anno
rJp lieença para tmtanwnto dn saude, !'111 promgação dat(uPila
Pm eu.io goso sn acha, t'Orn dous terços da I'PSJWC'tiva diaria;
revogadas as rlisposi(:ões Pm r·ontJ'aJ·io.
Jlio de .Janr)ii'O, :lO dn agnsto d11 Hl I G, f!!í" da TndPpcndeneia
e .28" da llr'(Ht!Jliea.
WENGERLAU Hll.\Z P. GOJ\1 EH.
Aurtusto TavarPs rlP f_,yrn.

DECRETO N. :1.151

-DE

30

DE AGOR'fO DE

1!l1 (i

Antorizn o PrPsirlf'nte da Rf'puhlirn. n ronrf'dC'r n. Antonio florrêa Pira.nc:o,
rnrimha<lor ela ()'• clivisiio da Estrada de Ff'rro CPntral <lo Brn:dl, lirença
Jmra tratamf'nto de saud(', rom abono de dons terr.os da respPrtiva diuria,
durante o período tlccorrido de ~1 de m:nr:o at(· 12 de SPtemhro flo

corrente nnno

O l~rt>sidt>nle da ll epublica dos F..sladoR Unido~ do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional dPr'l'rton P Pll ~anr
ciono a rrFmlw:ão spguintn:
A1·t. L" .E' o PrrsidPiltP Ja ltPimbliea autmizarln a ronrnder a Antonio Corrêa Pi·eanço, Parimbadol' da G" divisão da
E,;tmda dP FPI't'O Central do Ht·azil, liePnça para Lmlamrnto
da saude, eom o nh o no dr rlnus tPrços da l'PSJlPCI i va dia !'ia,
dumnte o rwriodo dPI'OITido dP ;~I dP man:o atr> t::? dP ~PlPillhro
do L'OlTPntP anno.
Art. ::.• Hl'vogam-sf' a;; disposições rm rontrario.
Hio de Janeiro, 30 de ago·~to r! f' HlJ G, 95" da Tndnpnndf'ncia
r, 28° da nepuhlica.
\VENCERLAU BRAZ p. GoMRR.
Augusto Tavares de L?Jra.
1

4,26

ACTOS DO PODER LEGISJ,ATIVO

DECRETO' N. :l. 'L 52 - DF. 30

,,

DE AGOSTO DE

1916

Conendo no ajudante de escrivão da Thesournria da Estradll do Ferro Central ·
do Brazil, JJuir. Augusto de Ar.evedo, licença por um anno, em proro·
ga~iío n sem vencimentos, pnr;l. tratnr de srns intorcP.ses

O nrcsi.denfe da Rlepubli.ra ;dos Estados Unidos dD Brazil:

Fa1;o Raher que o f:ongresso Nacional decretou e cu sanreinno a l'Psolução seguint.e:
Ar Ligo unico. E' r~oncPdida ao ajudante de escrivã-o da
ThPsnm·aria ria EsLrada de Ferro Central do Brazil, Luiz Augusto de Azrvedo, licenç:a por· nm anno, em prorogar,:ão e sem
vnneime11tos, para Lrnlae dt~ SPilS interPsses: l't\YOgadas as dispnsir:õPs em contrario.
Hio ele .Janeiro, 30 rlr ag-nst.o de i!H6, 95• ria Independencia
f' ?R" da ll e pu hlica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Augusto Tavm·es de Lyra.

DRCRETO N. 3.153- DE 30

DE AGOSTO DE

1916

A11foriza o Poder Executivo a conceder ao praticante de 2• elasse da Di·
ror.to'ria Geral doR Correios, Plinio de narros Bnrboj<a Lima, um anno
de! 1icon~n. para trn.tamentd de R-na snude e com o respectivo orihmado, n
Pomo~ar çl(l 5 tle novembro do anno pnsso.do

O P!residrntr da n·rpnblira do:; Estados Unidos do Brazil:
Faço saher que o Congresso Nacional rlrcroton e eu sanr.riono a resolução seguint!':
Art. 1.° Fica o Poder .E.xecutivo autorizado a conceder ao
prat.ieantc flp 2' rlnsso da Dircctoria Geral rios Correio<;, Plínio
de Hanos Barbosa Limn. um anno flp licença para tratamento
rk Ranrle e eom o rcspediYo orclrnado, a romeçar de !'í de novem hro do nnno passado.
Ar! .. :?." Revogam-se as rliRposi0ões em rontrario.
Rio tlP .Taneiro, :10 ,]p ng-nsln f]p 1\lHi, !'l!'í" rhl TruiPprndcncia
c ;:>R" rln llnpnhlicn.
WENfiF.SLAU BRAZ

P.

GOME R •

.1ugttsto Tavm•cs de Lyrn.

~27

AC'rüS DO OODER LEGISLATIVO

DECRETO N.

3.151-DE

1

DE SETEMBRO DE

1916

.Puhlica a resolução do' Congresso Nacional quo proroga a actual sessão' legis·
!ativa até ao dia 3 do outubro do corrente anuo

O Piresidcnte da Hlepublica dos Estados Unidos do Brazil :.

Faço sabnr que o Congresso Nacional, em conformidado
do diR[losto no § 1o do art. 17 da Constituição Federal, rnsolve pt·orogar a acl:nal snssfto lcgi<sl:üiva ah\ ao dia :1 do nntulli'O do corrcn te anno.
nio de .Tanniro. 1 de Rr.temhro dr. 1 !)J G, !)fi" da Indr.pendencia
c 28" da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ

P.

GOMES.

Carlos Maximiliano Pcreim dos Santos.

DECRETO N. 3.155-

DE

1

DE SETEMBRO DE

1916

Autoriza o Governo a co~ceder :~-o Dr. Albano do Prado Pimentel Franco,
medico-ajudante da Inspectoria de Sande rio Porto de Aracajú, no Es,
to.do de Rergip(', nm nnno de· licença, em prôrogação, para trat.amentQ'

•lo saude

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil ::
Faço saber que o Congr.esso Nacional decretou o eu
s:mcciono a resolução seguinte.~
Artigo uni co. Fica o Presidente da Republica autorizado a
ccnceder ao Dr _ Albano do Prado Pimentel Franco, medicoajudantn da Tnspectoria dn Saude do rPorto do Estado de
S11rgipe, um anno de licença, em prorogação, com o respectivo
onlmwdo, para tr:1t:m1Pn t.o de s:1ude; revogadas as dispos,ições
rom contrario.
Ilio de Janeiro, 1 do setembro de 1916, 9rí da IndependPn~in e 28" dn Republicn.
0

'Vr<:NCESLAH BRAZ

P.

GoMES.

Carlos ilfa.r:imiliano Pereira

do.~

Santos.

."\1.!11,1

IJIJ

I

nECRETO :\. :1.1 :)(i -

DF.

G DF. RE'rJnrnno

DF.

1 \liü

Antol'l1.a o PreRidetHf' da Hcpublicn a nhrir. Jlclo Ministerio fln Fnzonda, o
crcdilo f'RJ)(Wial df• ;12:10.)$080; pnra pagnmrnto a .Jofío PirPs Rranro,
em virtn<le clP Rrntrnc:a jnlliciarin,

O PrrsidcutP da fiPpnblir.a !lo,; Estado,; Unidos do Brnzil:
Varo !<:tlwr rpw o r.ongl'l's~,, Na1·innnl !],•rrrt.on r• rn
!'1:1111'1:io11o a sl'gl!inl" rPsoluçfío:
Artigo UllÍI'O. Fira (J Prl'~lidcnfe da nrpublirn nntorizado
a nlll'ÍI'. pPio Mini~l.crio dn. Fnzendn, o reeditn rspet·inl dtl
:u: lOf,~ORo para OI'.COI'l'PI' ao pagamrnto a rnw tPm dirE'ito
.lofío l'irm; B1·nnco, Pst·rivfío dn CoiiPI.'foria em Vn::;s•~uras, Esi:ldo do !tio, ern \ irfurJ,~ li<' SI'IIIPn(:a. juclieiaria pa,.;sada t•m
.Ílllg:ldo; 1'1'\·ognda." :1s disposi(:.ÕI'S' 1'111 I'Olltrnrio,
Hio clu .lmii'ÍI'o, (i d" .~Pif•mhm rlr' l \l 1fi, !l~>" dn IIHlPprndt•IH·i:l I' ;!H" d:1 lti•pu!J]it'a.

Jnf1n Panrl.irí.

. DF.GnBTO N, :1. Híi- nB (i

Caloy~J·ns •

m: FlE1'E'1-mno DF.

HH(i

Antori?.:t o PrrRidf'ntP <1:1 R.P}mhlicn. n rônrPdPr no tP]Pgraphi.Rtn rle :-tn classr
·.1n. Rrpnrtic;fío flprnl doR TrlPg-rapho~ . .lonnthnR tlo NaRrimento Bomfim,
nm nnno <ln lif'l'lH:n. t'Oill onlt'HIHlo. em prorog-n<;>fío, para tl'ntnmPntn
do sando

O l't'l'~idrnf P tln llP!niiJI iea dos E~f a dos Unido;:; do Brazil:
Fat:o ,qabrt· qnr o Cone;I'P~so :\~wionnl dPi'l'f'fnu P 1'11 sanrf'iono a rPsoluçfio .~t'gll i ntP:
·.\rtigo Ulli::o. Fil'a o Pr''·'itlrnlP da lti•puhliea auiorizatlo

a l'lllli'Pdt•r an f,.l,.gmp!Ibta dt· :l" l'la~sl' da Hi'JHll'ti,:fío nPI'al
do~ '1'1'\t·graplws .. Jnnnfhas dn Nast•inwnfn 1111ml'in1, um anno
d1• liel'lh::l, 1:om fll'rll'll:ldo. 1'111 pi'III'Hgn,:ii.o. na!':J f l'a!nnH•nt"
dP ,,autli:; rPvogndas n~ disposi<.;ÍH'S t•m t•onfl·arin.
n in rln .TanPi 1'0, (i <.],, Sl'f.l'lllhl'() dl' I !l \li. \1~) 0 dn Tnde)lf'lldl'lli'Ía

f~

:!H" d:t HPpllhlil':l.
\VENCERLAU BR\Z P.

Aurnrsto

Trwm·~s ~~~

Güi\TER.

Lum.
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ACTOS DO PODER LEGISLA1'1VO

lJECltETO ~. :_l. I GS --

DE ~O DE SE'fE.\IDl\!l DE

Hll G

Autoriza u al>rir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito especial de 9:978$579
lHH'a pagamento ao vice-almirante reformado llcrculano ·..\lfrtdo de Sampaio, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Braz H:
Faço si11Jer que o Congi·ess,J· Nacional de~:rctou c cu
:;ann:iono a seguinte resolução:
Art.' 1." E' o Poder Executivo. autol"izadu a abrir. pelo 1\li.
ui~tcrio da Fazenda. o ercdito especial de \J :\178$579 para occorrer ao pagamento do que é devido ao vice-almirante gra.
duado, J•efurmado, Herculano Alfredo de Sampaio em virtude
de fenlença judiciaria.
Art. 2." Hevogam-se as disposições em contrario.
Hio de Janeiro, 20 de setembro de 1916, 95" da Indcpcndencia c ~8" da Hevublioa.
,\VENCESLAU BRAZ l'. GOMES.

João p_andiá Caloael'as.

DECRETO N. 3.159 -

DE

20

DE SETÉMDRO DE

19J6

Autoriza o rodt'r Ext-'cuti\"'o n. conceder a .Tulia .\!vares da. Cunha, telegrapliista de ·l" classe da Reparti~iío Geral dos Tclegrapl10s, sois mczes
de licença, em prorogn~iío, com ordenado, })Urn tratamento de saude

Faço saber que o cong~l.'rsso Nacional decretou o cu
a seguinte rrsolu(;ão:
.\ l'tigo unir o. Vir· a n ~POrleJ' Rxrcutivn au tor·izadn a r·nnl''''drw a Julia Ah·arns da Cunha, tclegraphista dn -1" l'las'lr> oa
lkpa I' I ir;ão Gr•t·a l dos Trlegraphos. sPi'l mf'Zf'S rir Jirrnr,a. Pm
pr·oro[-!·ar:ãn, c0 rn nrrlf'tJ<Hin, par·a tratarrwnto dr>- saudr·, rr·vo;..::tcla~ a~ dispnsir,õPs f'lll contrario.
nio UP .TanPit·n. 20 de selernlbro de 1!116, ()3" dn Indepenlkllt:ia c 28'' da Bcpublica.
:,;~lJJeciono

\VENCESLAU llnAz

P.

GOMES,

Augusto Tavares de Lym.

i30

ACTOS DO PODEn. I.EGISLA'l'IVO

DECllETO N. 3.1GO-

DE

20 DE SE'l'EMBn.ü DE HHG

Autoriza o' l'oder J~xccutivo n conecdcr ;"' Antonio AffonsD Ferreira de Ma•
.:odo, njurlnnl<> dn 2" claHso da Estrada de Forro Central do llrazil,
ntn anuo de liePw,;u, ctn proro:~ação, para tratamento de saudo

J•'a!;o

saber

f!Uu

o

congressu

Nacional decretou

c

eu

saueeiouo a seguinte resolução:

Artigo unico. E' o Presidente da no publica autorizado a
por um anno a licença concedida pelo Minislerio da
Viação c Obras Publicas ao ajudante de 2n classe da Estrada
de Fe!TO Contrai do Dl'aúl, Antnnio Affonso Ferreira de Macedo, para tratamento de saude, com abono da dia ria, a que
tt·m direito; revogadas as disposições em contrario.
nio de Janeiro, 20 de setern'bro de 1916, 95• da Indepentkucia e :?8• da Itepublica.

lJl'O!'Oga,·

WENCESf,AU BHAZ

P.

GOMES.

,iugusto Tava1'es de Lyra.

DI•!CllETO N. :1.HH -

DE

27 DE SETEMnno DE 1916

Autorb:a ao Podur ]~xceutivu· :t abrir ao Ministerio tla ].farinlm o credito ex·
trnorllina.Tio de l. 000:000$ }Jara occorrer :ís dcspc:las com ~t. IDUllU·
teu~ão da neutralidade

J Presidente da Repub!ica dos Estados Unido& do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e cu
::-:aueciono a resolução seguinte:
Art. 1. E' o Poder Executivo autorizado a abrir pelo
i\1 i 11 islf'rin da '\Ta I' in h a o crerEI n Px!raol'dinal'io de 1. 000:000$
IHII'a occn[Tf'r ao pagamento das despezas rcs'llltantes da
manntrmção da lleutralidade da Republica, em face da conflagr::~r,ão rm·opéa, e do estabelecimento de bases militares
llüs ilhas rla Trindade c de Fernando de Noronha.
Art. 2. Hevogarn-sc as resoluções em contrario.
Hio de Janeiro, 27 de setembro do 1916, 95• da Ind-epondencia e 28• da Republica.
0

0

WENCESLAU

BRAz P.

:Alea:anârino Faria

ae

GoMES.

:A.lencar• .
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. J\CTOS DO PODBR LEGlSLATIYO

DECilE'l'O N. 3. i 62 -

DE 27 DE SETEMBRO DE i 916

Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito ti e 200:000$,
sup}llcmcntat' á verbr. G• tio orçamento do mesmo Ministcrio tio corrente
cxorcicid

u

Presidente da Ropublioa dos EstadOs Unidos do Braz.il:.
l•'aço saber que o Congresso Nacional do.cretou e cu saueciono a seguinte res?lução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abrir,
veio Ministerio da Fazenda, o credito db 200 :000$. supplemeutar á verba 5" do orçamento da :Fazenda. da le•i n. 3.089;;
de 8 de janeiro de 1916; revogadas as disposições em contrario.
1 .:J
Rio de Janeieo, 27 de setembro de 1916, 95° da Indepqndencia c 28• da Republica.
WENCESLAu'

BHAz P.

GoMES,

João.. Pandiá Calogeras.

DZCRETO N. 1. Hi3 -

DE

27

DE SETEMBHO DI~

j

!) J(i

. . \mnistia. as 1ws~oa~ envolvidas em í'nctos l)Oliticos o emlucxo:-; occorrido8
no Esbtdo tlo Espirito Sc.tnto em virtude da snccessã.o presidencial

O Presidente da Republica d'o's Estados Unidos do Braz i!:

saber que o Congresso Nacional decretou e cu
a seguinte resolução':
Artigo uni co. ~ã·,o amnistiadas iodas as pessoas cnvulvidns em faet'o's politicos e connexos, passivcis de sancç.ão
pmml, oécorridos no Esf:ado do Espírito Santo em virl.ud'>
da successfío presidencial d'o' mesmo Estado, desde I du Janeiro deste armo alt~ a presente data; revogadas as díspnsiç0es em contrario.
·
Rio de .Janeiro, 27 de setembr'o' de 1!H6, 95" da Indcvcnàencia b 28" da Itcpublic:a.
Faço

~all(:ci.:mo

WENOESLAU

BRAz P.

GOMES.

Cm·los Maximiliano Pereira dos Santos.

continua aqui->
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J)(<;CltET{) :'-/. :J.lG't-JH; '2'7 DE

~E'l"E~BHO DE

1016

Autoriza o Poder Exl•t·utivo a ~onccdcr no praticautc <le ta classe da...\dtni~
n it-;tnt~_;iio dos Corr<·iot-; de S
Paulo, Alexnndre de lv[ello Cesar, seis
4

llWZl'K de

licetH~a

~em

o ordenado c em ]n·oroga<;ão, r dú outras

l'l'oyi~

U•.·nt:ias

() Pt·t•slt!eniL· da Hqmhlíca dos Estado;; Unidos do Bl'azil:
Fa\:o sabr•t· !JUt' 11 Con;,;t·p~,.;o Nadunal decrl'fnu e eu sane·
l:ÍOlJII a ~!'f.!ltill(!~ l'('Sll]UÇÍLO:
1\ 1·1. J ... Fica 0 PodPr EXI'l'Utivn nulol'izado a eoncl'dPl'
sPi-; tllt'ZI'~ dP iit·PrH:a. Sl'Ill o oJ'dt~nado f' em prorognç.ão da
t~lll cn.io gozo st· adw. ao pmticante de 1" elassr da Adminisil'w:iln 1l(1;; Coi'l'Pio~ de S. Paulo . . \lexandre de l\IPl]n Cesat· .
. \ri . '!."
.
Fil'n iL:uallllt'llÍ.t~ autol'izado u Uon•t·no a útzet·
rt'\'l'l'tt•t· ao .quactL·n Ílos in~rwdm·t•,.; de saude do porto, medic: ll f .. )111\'f\ in,.;pt'!'l:iill flt• >'aUciP, !) nt· ..loão LO[}l'S .1\laehado .
. \1·t. :3." ne,·ogam-:-w as disposiç:õrs Pm eonti'ario.
Ili o t'e J anf'ii·n. ?7 dP ~~'~''lllbt·o d'· 191 G, 05" da Indcpendt:Iteia c ?8" da HcpulJliea.
\VEt-:c:E:squ BnAz P. <Jq!\u:o.

iht.(Jtl.slo Tavw·cs de Lym.
Cal'los Mo.r;,:miliww Pcl'ciro dos Santos.

J)J<;CltETO l'l. :J.Hi5-

DE

30

DE SETEMBH() DE

1916

Puhlira a rcsoht(:i'ío' tlo flon.~rcs~:o Nacional que prorog'n, novamente, a actual
;-;~·s~ão lcgislulint até ao dia 3 de novl'mhro do toircnte anno

O I'I'Psitlenll' da lll'pnl•lica dns Estados Unidos do Brazil:
Varo sa'hct· que u I:Onf:'t'Pssn Nne.iônal, rrn eonfoi'I!lidad·''

do

di~Jl'Jsln

no

~

L" do al'L 17 da Constituição FPdrral. rP-

sq]yp prOt'ügar, nnvamPLJtr. a ;Jdnal ;:es:5ão legislaliYa alé a'~
di a 3 tlt• nnvPmht·n ·tlo t~tJt'!'ente anuo.
llio dn. ;Jnueil·o, :JO dt• sdetrilH'O de J01G, !}(i" da l!tdt:·p:cndencia e .'28" da llepubliea.
\VEI\'CESL.\U Bn.\z 1'. GOMES.

Ca dos JlaximiUano PCI'eira dos Santos.

I
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DECRETO N. 3.166-DE 4 DE OUTUBRO DE 1916
Autoriza o Go\erno a abrir, pelo 111inisterio da FaZflnda, o' credito e!Jllecial
de 788:200$ para pagamento doR juros de apolices emittidos para
construc~ão de estradas de ferro

O P!resideute da fi;epublica doo E!st.a·dus Unidos do llrazil:
1Taço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. L" E' o Poder Executivo autor·izado a abrir, pelo Miuisterio da Fazenda, o credito especial de 788:200$ para pagamento de jums de apoliees, l'mittidas Plll Hl H, para eonslrueção
de estradas de ferro.
Art. 2." Revog>am-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1916, 95" -da Independencia
e 28• da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GoMES •
.João Panlliá Calogeras.

DECRETO N. 3.167-DE 4 DE OUTUBilO DE 1916
:Autoriza o Governo a abrir, pelo 111inisterio da Fazenda, o credito especial
de 2:395$160, para occoner ao pagamento dos vencimentos ao :Jo escri·
pturario do Thesouro Nacional, Pedro Rodrigues de Carvalho, no periodo
de 22 de julho a Hl de dezembro de 1913

O Pircsidente da Rlepublica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congt·esso Nacional decretou r ru saneciono a seguinte resolução:
Art. 1." E' o Poder Executivo autorizado a abril', pelo Ministerio da Fazenda, o credito e,;pecial de '2 :395$160 para occorrer ao pagamrnto dos venrimPnto" a.o 3" escripturario do
'l'hesouro Nacional, addido em virturlP dP "rn!Pnca judieiaria,
Pedro Rodrigurs de Carvalho, no período de ?? de julho a
31 de dezembro de 1913.
Art. 2." Bevogam-sP as disposições ern eontrario.
:RJio de Janeiro, 4 de outubro de 1916, 95" da Tndependencia
e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES .

.João Pandiá Calogeras.
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DE!iRETO N. 3.168- DE 4

DE OUTUBRO

DE :1.9Hi

AuLu'rizn o l'odm· J~xecutivo a abrir, pelo :Ministerio da Fazenda, o credito
especial <le 57:648$740. para occorrer ao pagnwcnto devido a D. Fnuny
\Vorms, em virtude do sentença judicia1·ia

O l'•rC'sidenLe ela lt;ppulJlica dos Estad-o:=; Unidos do Brazil:
Fa•.:o saber que o Congresso Nacional dccrelou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. L" E' o PoJer Executivo autorizado a abriL·. pelo Minish~l·io da Fazenda, o credito especial de 57 :648$740 para
OCI~ot"l'l'l" ao pag-amento devido a n. Fanuy vVonns, em virtude
de '31~ntcw:a .indiciaria.
Art. 2." Bevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de :1.916, 95° da Independencia
o 28" da Republica.
vVb"'NcEsLAu BRAz P. GoMEs.

João Pandiá Calogeras.

DECRETO N. 3.169

--DE

4 DE

O'UTU:BRO

DE :1.9:1.6

Considera instituições de utilidade publica, nas condições que estabelece,
a Escola Superior ele Commereio do Rio de Jnneiro, com sêde :na Capital
Federal, e a Escola de Commercio de Porto Alegre, e adia para o pri'
meiro domingo do abril de 1917 as elelç!les para a formaçio do Consellu:l 'Mnnicipal ,. ]lrecnchimento das vagns de um Senador e dous
llepulnuos pelo Disldcto Fcdcnl

O Presidente da Republic;u dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou c eu
saneciono a resoluç.ão seguinte:
Art. 1 . o S5o considcra.cJns instituições de utilidade publica ;l. Escola Superior de C:ommet-cio do Rio de .Janeiro,
com st"·de nu Capital Federal, e a Escola de Commercio de
POl'to Alr!'!rf'. emTlUtmlo mnntiverem e execntar;em o p'rogramnra !lo ensino no~ moldes rstabelrcidos no decreto numero 1.33\l, de \1 do janeim de 1.\103. Os diplomas que conferirem encerrarão presum'P'Ç·ão {le habilita(:ãO para o ext:'rcieio dns funcçõrs commerciaes •:11 que se destinam, desde
qnp spja insl itnida 11ús cursos a risctlli:r.ação official.
Al'l. :? . " J~'icam arlinula,c; pnra o primeiro domingo dn
nbril de 1.917 as eleir:õcs pnra a forrnaç·ão do Conselho Miunicipnl c preenchimento das vagas de nm senador <'• ctnus
deputados pelo Districto Federal.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 4 de outubro de 1916, 95° da Independencia e 28° da Republica.
·
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.·
Carlos Maximiliano Pereira dos Santos •.
José Ru{ino Beserra Cava,lcanti.·
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DECllETO N. 3. f '70 -

DE

4

1!) I (i

DE OU'fU.CRO DE

.Auto1·iza o Presidente da Hepu!J!ica a invertc1·, dentro da vcrbu tvtal de
50:000$, votada no orçamento do Ministerio da Justiça c Nogocios
Interiol'es, }JHra 1915, na rubrica 15•, para custeio das Oaixas de avisos
!Joliciaes, as respectivas parcellas de despezas

O !'residente da Republica dos Estados Unldos do Brazil:
l•'u<;o saber que o Congresso Nacional decretou e eu saneelono a seguinte resolução:
Ad. ·J • o l·'ica o Poder Executívo autorizado. dentro da
verba total de 50:000$, votada no orçamento do Interior,
pat·a 1.015. rubrica 15", para custeio das Caixas de avisos pollciacs. a ínvertcr as respeethas parcellas de despezas. continuanà0 esse serviço sob a direcção exclusiva c inspecção
immedía t~1 rla Chefatura de Policia.
Art. 2. o llevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 4 de outubro de 1916, 95~ da Independen.cla e 28° da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

Carlos Maximili'an() Pereira dos Santos.

DECRETO N. 3.171 -

DE

4

DE OUTUBRO DE

1916

~\utoriza

o Poder Jo~xeCutivo a conceder a 1-Ianoel Francisco Pereira, guarda-·
chaves de la ri asse dn Estrada de Fel'l'o Central do Braz i!, 1\m anno de
licenr,:a. com a metade da diaria. para tratamento de saude

Faço saher que o Congr·esso Naeional deerelou e eu
a spguinte resolução:
Artigo uni1·o. Fi{' a D Presidente da R>'publi,..a autorizado
a e.oncedN' a Manoel Francisco Pereira; guarda-cha\·es d:e i"
class·O da Estrada de Ferro Central do Brazil, um anno de
licencn·, para tratamento dP- saude, com a metade da diaria
quo lhP t•••mpPiir; rev-ogadas as disposições •em contrario.
Hio de .Tanei·r.o, 4 de outubro de 1916, 95" ela Iudependencia e 28° da Republica.

s~mcciono

WENCESLAU .BRAZ

P.

GOMES.

Augustlo Tavares de Lvra.
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DECRETO N. 3.l'i2 -- DE 4 DE

OUTUBRO DE 1916

Aut01·iza "' concessão Ít Escola de Agricultura Pratica do Quixadá, Estado
do Oearfio, do llsoi'ructo de terras ])ertencentes ít. União e dá outras
]'roviclencias

O Presidente da R;3publica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Nacional dec•r-etou e eu
sa11ceiono a seguinte r•esoluçãu:
Art. 1.° Fica o Puder ExeculivL autorizado a conceder á
Estwla tle Agricullura Pratica tlo Qw...:adá, no Estado du. Ceará,
}Jelo lempo dl' sua existencia, o usoi~ructu de dezcseis e meiu
hedare::; lie terras per·tenccntL•s ao Governo, situadas a jusante
da banagem do açude de Quixadá, entre o leito do antigo rio
Satiá e a linha de «lr·amways». para nellas estabelecer os seus
campos de eulturas. experiencias e demonstrações.
Art. ~." Caso seja exUncta a escola. voltará a pusse destas
terras ú União, que ficarú com direito ás culturas e melhoramenLns nclles existentes e sem ollrigação de qualquer indL'IllllÍY.aç.iio.
Art. 3." nevogam-se as disposições em cuntraJI'ÍO.
Rio de Janeiro, 1 de outui.Jro de 1916, 95" da Indep·enden.
cia e ::?8° da Republica.

p. GúMES.•
Auynsto 7'aval'es de Lyra.

WE1NCESLAU BRAZ

tlECIU~TO

N. 3.1'73 -- DB 11 DE OUTUBRO DE 1916

Autoriza o Gove1·no a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o ci·c·dito especial
de 3 :78?$338 porn o fim de occorrer ao pagamento devido a D. Maria
Jnlia Bra11sford e D. Hild>t Mottn, em virtude de sentença judiciaria

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brar.il:

snhrr qnr o Congresso Nacional decr·ctou r eu sancrionu a sPguinll' t•e;;nlw. ·i•':
"\1'1.. 1." l·~· o Poder Exneutivo autorizado a. a!Jrir., pelo
·Ministel'io da Fazenda. o credito especial de 3:782$338 para
o fun dl' oecnt'l'f'l' ao .pagamento <levido a D. Maria Julia
Bnansff;rd p n. Hilda l\lotta. l'lll YirlmlP de sentença judiciaria.
Art. :? . " nevogam-se <IS disposições em contrario.
TI.io de .Janeiro,. H de outubro de 19Hi, 95" da Indepenr<l~nda e ~8" da llcpublica.
WENCESI:Au BI\Az P. GoMES.
FêiÇO

João Pandiá Calo geras.

DECRETO N. 3 .174 -

DE H

J)E OUTUBRO DE 1916

Autoriza o Governo a abrir, pelo Ministerio' da Fazenda, o credito de réis
2.78ô:658$751, supplementar á verba 37° do art. 103 da lei n. 3.089,
de 8 <k janeiro findo, para p:cgamento de fLmccionarios addidos em
todos os Ministerios

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do .Brazil:
saber qJJe o Congresso Nacional decretou ~~ Pu sanseguintP resolução:
Art. 1." F.' o Poder Executivo autorizado a abr,ir., pelo
!\linisterio ela FnzPnda. o credito dP 2. 786:658$751, supplemenLa;· ú verba :n" do nrl . 1 O::l, da lei n. 3. 089, dt> 8 de j~a
neiro de H:•lli. para pagamento dos funccionarios addidos em
todos os 1\linistPrios I' dos lentes em disponibilidadP da Escola Superior de Agriculturn e da Esco\n Média da Bahia.
aproveitndos pP!o decreto n. J2.1ll:!, dP 29 dfl março dp 1916,,
durante n ar·tual Pxercicio.
Art. 2." llevogam-se as disposições em contrario.
Rio dP .Janeiro. 11 de outuhro d1' 1916, 95" 4la IndepenclPnria P ?8" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ p. GOMES.
:F·~ço
cciono ;1

João Pandiá Calogm·a.ç.

DECRE'PO N: 3.175-DE 11 DE OUTUBRO DE 1916
Rf-.~nln.

ns ron<lições par:t n proinoc;ão, por merecimento, dos oft'iciaes dà
Exercito, n ]lartir <lP 1 de janeiro de 1918. " rpvogn o art. 63 da !Pi
n. 3. OA!l, <1;, R de janPiro rlo 191G

O PI·rsidrntP da Republica dos Estados Unidos do Br~zil:
Faço sahPI' quP o Congresso Nacional decn~tou P P.u sanrriono a SPg-uinte r-esoluç.ão:
Art. 1." A contar de I de janeiro de 1 !HR, nenhum official do Exercito poderá ser promovido por merPrimento
ao posto immediato, sem quP, além das rondieões rxigidas
pela legislacão em vigor, ttmha, pelo menos, um anno de serviço arregimentado no po»to rm quP sP aehava, ou ainda um
anno :de effrrfivo serviço em eommis»ão tPchnica da sua rspecialidade, si fôr official de Pngenharia ou do Corpo de
Saude, firando -romprr:hendido rsfr Tlf'l'iorlo no interstício
lPgal.
Art. 2." Os officiaes pertenr.entes aos corpos srm f'ffectivo
poderão servir addidos ás unidades já organizadas de Rua
arma ou trocarão de corpos a juizo do Governo, para satisfazer as exigencias do art. i" da presente !ri.
Art. 3.° Fica revogado o art. 63 da lei n. 3. 089, de 8
de janeiro de 19116.
tRio de Janeiro, H de outubro de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMEs.
José Caetano de Fa!_ia.
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DECRETO N. 3.176-

19

DE

DE OUTUBRO DE

1916

Autori:<o n permuta de terreno• entre a União e o Estado dé Pernambuco

O Presidente

oa

Republica dos Estados Unidos do Brazil!

:Faço sab~r que o Congresso Na'Cional decretou e eu
::;anccio!lo a seguinte resolução:
·
Art. 1. o Fira o Governo oautúrizado a entrar em accôrd~t
com o Governo do Estado de Pernambuco para o fim de permutar r~ terrenos nP.ressarias para os depositas de oleo com~
bustivel e estação elevatoria do servi~,o de ·esgotos na área
tio r.;Jo.:; do porto pelo terreno outr'•Ora occupado pela Recifo
Droainage, com todas as Ruas bemfeitorias.
Art. 2. o Ficam revogadas as disposições em contrario •.
Rio de .J'aneira, 19 de out11!Jro de 1916, 95° da Independcncía e 28" da Republica.

p. Go~ES.•~
Augusto Tavan•es de Lyra.· ·

\VENCESLAU BRAZ

DEí!RETO N. ::1. 177 -

OE

Rnctifira n derreto le!:islnth·o n.

25

DE OUTUBRO DE

f 916

3.143, de 23 de agosto ultimo

O Pre&idcnte da Republica dos Estados Unidos do Brazil,
á vista da rommunica~:ão feib ao Ministe·rio da Faz·enda pelo
1" sr.crdari'' dn ~f'n~vio Federal, em officio n. 28'i, de H do
r~orrrmte:

Fa~o saber que o decreto J.egislatiYo n. 3 .143, de 23
de agosto do corrente nnno. devf' fler exPcutado com a seguinte conecção: oni!P ~" lô «eonferente da Alfandet'a do
Pnran:.h, leia-se «confr:I·Pntt· ela Alfandega do Pará:..
Rio de Janr.iro. 2!l de nnfuhro de i9i6, 95o da Independ€·ncia e 28° da Republica.

P. GOMES.
João Pandiá CaZogeras.

WENCESLAU BRAZ
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DECRETO N. 3.178-DE 30 DE

OUTUBRO

DB 19·16

F;xtingue as ultimas restricções po'stas ás amnistias de 1895 e 1898 e dá outru
providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu saneetano a seguinte resolução:
Art. ~.· Fieam abolidas para os officiaes effectivos do
Exercito e da Armada todas as restriccões postas ás amnistias
de 1895 e 1898, salvo as que respeitam a vencimentos ou qualquer outra vantagem pecuniaria anterior á data desta lei.
Art. 2.• Os officiaes, que forem promovidos em virtude
desta lei passarão a occupar na dassificação dos almanaks· dos
ministerios da Guerra e da Marinha, a collocação que lhe caberia si não houvessem sido attingidos por aquellas restriccões,
mas constituirão um quadro á parte que será nos almanaks designado pelas leU ras Q F, e dentro do qual serão promovidos
sem prejuízo do quadro ordinario .
.Art. 3.• Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de outubro de 1916, 95• da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ

P. GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos
Alexandrino Faria de Alencar.
José Caetano de Faria.
DECRETO N. 3.179-

DE

1

DE NoVEMBRO DE

1916

Autoriza o Poder Executho a abrir pelo Ministerio da Fazenda o credito
especial de 30 :a24:j;20fl parn pngRmento a DD. Amalia de Pfgnelredo
Baena e outras

.

O Presidentn da Republica dos Estados Unidos do Braz i!:
Faco saber que o Congressn Nacional decretou e eu
sancciono a seguinte resolução:
Art. t. • F.' o Presidente da Republica auto:rizado a abrir.
prlo !\Iinislerio da Fazenda o credito especial de 00:324$266
parn pagamento a DD. Amalin de Figueiredo Ra~na. ~!vira
dr Figueiredo Guidão. Georgina de Figueiredo BarcflUos.
Francisca FigueirNln de Souza Fernannc!'l. Sylvin Fig-uei.redo
de ~rouza Fcr·nand<'~ P <\ng-Plina F'igu.eiredo de Souza Fernandf's. filhas e nPins dO fnllt't•ido ministro dn Suprflmo Tribunal Federal, Dr. GarJ.os "\ngusto de Oliveira Figueiredo, em
virfndfl dfl srnt.ença .indiciaria.
Art.. 2. • Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de .Taneiro. 1 de novemhro d~ 191ft 95• da Tndependcncia e 28• da Republica.
WElNCESLAU BRAz P. Go:M:Ee.

João Pandi4 Calogeras.
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DECRETO N. 3.180

1

-DE

DI!: NOVEMBRO DE

1916

Autoriza o Governo a abrir, velo :Ministerio da Fazenda, o credito especial
de 14:206$60:. pam vagamento do que é devido a DD. Zulmira Frazf.o.
Varella Barradas, !!,nlmira Varella Barradas e Chloris Varella Bar•
l'adas, Pm "drtude de

scnten~n

judiciaria

Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brazil:
Faç.o saber que o Congresso Nacional decretou e eu
\lf!ncciono a seguinte resolução:
Art. 'l • " E' Q Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da .Fazenda. 0 cret:lito esp·eeial de 14 :206$60'5, para
pagamento devido a DD. Zulmira Prazão Varella Barradas,
Zulinira Varella Barradas e Chloris Varella Barradas, correspondente a differenças de pensão de m{)ntepio, relativas ao
período de 31 de janeiro de 1908 a 31 de dezembro de 1'9113·
em virtude de sentença judiciaria.
Art. :2." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de .T:meiro. 1. de Hovemhrn de 19H). 95" da Indepenl!eneia e :.'8" da Repubhca.
O

P. GoMES.
João Pandiá Calogeras,,

WENCESLAU BRAZ

DECRETO N. 3.181 -

DE

1

DE NOVJ!NBRO DE

b16

Pnhlira n. resolnçiío do Congr~•so Narionnl que proroga, novamente, a aetnal
~P~~:io legislath·n af(· no 1lia !'l dP dezemhro do corrente anno'

() PrrRidrnlr da Republir.a doR Estadm; Unidos do Brazil:
.Faço sabre que '' CnngreRso Nacional, em conformidade dO
diRpORto no § 1• do nrt. 17 da Constituição Fe-deral, resolvi)
prnrogar, novamente, a actual sessão legislativa até ao dia :l
flp dezembrô do corrente anno.
Rio de Janeiro, 1 de, nowmbro dr HH6, 95" da Jndepen-'
drnria o 28• da Rrpublica.
W:E:NCESL,\U BRAZ P. GoMES.
Carlos Jla:rimiliano Pereira dos Santos.
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; DECRETO N. 3 ~ f 82 -

DE

1

DE INioVEM9R() DE

19f 6

Autoriza o Pre,idente da Republica a conceder a \Valker Castello Branco,
serventuario vit!llicio dos officios de contador, partido'r e offieial do
protesto de letras do 2° termo da comarca de Rio Branco, no Alto
Acre, um anno de licen~n, t_•Jn pro~ogação, 11ara tratar de negocios de
seu interesse

O Prf'Ridente da Republica dos Estados Unidos do Brazil :;
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu
saFJ.cciono a segui H te resolução:
Art. 1." Fica o Presidente de Republica autorizado a
conceder a \Valker Castello Branco, serventurio vitalício
dos officios de contador., partidor e official do protesto de
letras do 2" termo da comarca do Rio BraRco, BO Alto Acre.
um anuo df\ licença. em prorogação, para tratar de negoclos
de seu partit~ular interesse; revogadas as disposições em
contrario.
Rio de Jameiro, t de novembro de 19f6, 85" dn hldflpemdPncin P 28" da Repnblica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.

Carlos MaximiiJiano Pereira dos Santos.

DEC'RE1'0 N. 3. f 83 -

DE 1 DE

INOVEMIBRO

DE i

916

Autoriza o Presidente da Republica a conceder ao major 1o cirurgião dd.
Corpo de Bombeiros do Di<tricto Federal, Dr. Seeund.ino Ribeiro, seia
mPzP~ clf' licPn~:n, rom o rpsprctivo soldo, para tratamento de saude

O PrPRidenln da HPpublica ,doR Estados Unidos do Brtn:r.il ::
Faço snbrJ' que o GongrPF\RO Nacional decret,on
en
snncciono n spguiBte i'csohu;ão:
Art. L" Fica o Presidente da Republicn autorizado a
conceder ao Dr. SecundiBo Ribeiro, major 1• cirurgião do
Corpo de Bombeiros do Districto Federal, seis mezeR de IIcrmçn, rom o respectivo soldo, para tratameato de saude.,
Art. 2." Revogam-se m; disposições em éoatrario •'
Rio de .Janeiro, 1 de novembro de 1916, 85" da hldepelíldPncin e 28" da Republica.

e

WENCESLAU

BR4Z P.

GoMES.

Carlos Maximiliano Pereira dos Santos ·•

continua aqui->

-H2

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

DECRETO N. 3.1.84.

--DE

i

DE NOVEMBRO UE

HHü

.\utoriza o l'oder Executivo a conceder seis mezes de licença á D. Maria
CllrolinrL <lo Souza Hiheiro, encarregada da sala 'para senhoras da es·
ta~fio <:entr~l <la 2• divisiío da Estrada de Ferro Central do BraziJ

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bt•azil :
Faço sabel' que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a
seguinte resolução :
Artigo unico. E' o Presidente da Republica autorizado a conceder a D. Maria Carolina de Som~a Ribeiro, -encanegada da sala para
senhoras da estação central da 2• di\ i;;ií.o da E:;trada de Forro Central
do Brazil, seis mczes de licença, com dous terços da diaria, em proroga.ção da quo foi dada em virtnde d;'l. lei n. 3.121, de 7 de junho do
1\Ji() ; revogadas as disposi<;õc;; em cuntrat·io.
Rio do .Taneit·o, i do novembro de 1\H6, !l5° da Indcpendencia e
28 da Rcpnblic;t.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
chtgttsto Tava1·es de Lyra.

DECRETO N. 3. 185 -

DE

3 DE NOVEMBRO DE f 9f 6

Autoriza o Poder Executivo a abrir o credito especial de 1:560$ para paga·
'
mento de gratifica~ões addlcionaes a Manoel Ignaclo da Silva Teixeira
e Heitm· Hul(o de Mornes, 1 o e 2° officiaes do Hospital Central do
Exercito

O Presidente da Repnblica dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber que o Congresso Naeional decretou e eu
sanc(Jiu.no a seguinte resolução:
· Art.. -t.• E' ·O Poder Executivo autorizado a abrir pelo Ministerio da Guena o credito espeeial de f :560$ para occorrer ao pagamento de gratificnçõP 2 nddicionaes devidas a Manoel Ignacio da Silva Teixeira e Heitor Hugo de Moraes f • e
2• officiaes do Hospitrul Central do Exerrito. e referentes aos
exel'cieios rlc 191'fi P Hllô.
Art. 2." Rcvoga111-se aR <lispo.<;ii'<Í{'S em contrario.
Râo de Janeiro. :1 de noYemhro de 1916, 95• da JndApendencia p ?8" da Republica.
WENCESLAU BRAz P. Gülll ES.
José Caetano de Fnria.

DECRETO N. 3.186-DE 9 DE

OUTUBRO

DE 1916

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito
especial de 20:567$150 para occorrer ao pagamento devido a DD. Oe'
cilia Toledo de Oliveira Lisbôa e ~o\lzira J,isbôa Moreira da Fonseca, em
virtude de senten~a judiciaria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
Faco saber que o 'CongresBo Nacional decretou e eu sancriono a seguinte resolução:
Art. 1.• E' o Pod<'r Executivo autorizado a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o rrNiito espPcial de 20:567$150. para
oocorrer ao pagamento devido a f}D. Cecilia Toledo de Oliveira
Lisbôa e Alzira Lisbôa .Moreira da Fonseca, viuva e filha do
ex-ministro do Supremo Tribunal F·edflral, Bento Luiz de Oliveira Lisbôa, em virtude de sentença judiciaria.
Art. 2.0 Revog·am-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 9 de novembro de 1916, 95• da Independencia
e 2R" da Republica.
.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

João Pandid Calogeras.

DECRE'l'O N. 3.187 -

DE

9

DE NOVF.M'BRO

DE 1916

Autoriza o Presidente da Republica a abrir, pelo Mlnisterilf da Justiça e
Negocios Interiores, o credito de 2:400$, supplementar á verba 181'
do art. 2° da !Pi n. 3. 089, de 8 de janeiro de 1916

O Presidente da RPpuhlicn dos Estados Unidos do Brazil:

Faço saber quP n Com:rP~~o Nacional decretou e eu
"::mcr.iono a sPguiFtlP rrf'lnlução:
Art.. 1." R' o Poder Executiyo autoriiado a abrir. pelo
MinistPJ'io nn .Ju~tiça r Negocias Jnteriore,;, o credito de
2: 400$. supplrmentnr á verba 13• do art. :2" da lei do orçamento vigente, para occorrer ao pagamerit 0 de aluguel de
snla~ rle :mrlirn~iaR daR PrrtoriaR rlo Dislrirfo Fedrrnl. duJ':mtP o rorrente exerr.icio.
Art.. :!." Revogam-se as disposições em contrario.
I
Rio de JanPiro, 9 de novembro de 1916, 95• da Tmdcpendenr.in e 28° dn Republica.
·
WENCEST..AU BRAz P. GoMES.
Carlos Maxirni'fdano Pereira dos Santos.

ACTOS oo· PODER LEGISLATIVO

DECRETO N. 3.188-

DE

22

DE

NOVEM~O

DE

1.916

Autoriza o Governo n nhrir, pelo Ministerio !la Fazenda, o credito' especial
de 541$o.;o para oecorrer no pagamento do que é devido a .Toaq,'uim
Prrph·a Bernarfle~, cru virtude <le ~entença jndiciaria

O PrPsidfmt.P da Republica dos "Estados Unidos do Brazil:
Faço saber que o Congresso Nacinnal decretou e eu
snncciono a seguinte> resolução:
Artigo unico. E' ("J PresidentP d::~ RApublica autorizado a
abrir, pelo 1\Hniste-rio da Fazenda, o credito especial de
r, I I $000, para ot't·m·t·pr an pagamento devido a Joaquim PerBÍt'::l Rernardes, em virtude rle sPnl Pnça judiciaria; revogada!'!
as tlisposicõt>s em rontrario.
Rio de .Tamdro, 22 de nnvrmhro de HH6. !"15" da IndependPnda P 28" dn llPpuhlica.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMFlS.
JrJiio Pandirí Calorwras.

D'RCRETO N. :1.189-

DF.

22

DE NoVEMBRO DE

191.6

.\u1oriza o l'oder F.xec.utivo a abrir, pelo Ministerio dll Fazenda, o credito
especial •le .'j;O(;lij\81!'1 para ocrorrer no pagamento llevido a D. Maria
.\ng:n~tn N1nylor. f'll1 "irtnc\e clf' ~PntPn~n. jndiriaria

O Prr;;irknt.r da Republica dm~ Est.adOR UnidcYs do Rrazil:
Fa<;o :<ahPt' ·qtw o Conp:rP~"O ~:wional dPrrPton P cn ~an
Pt'innn a ~··~nintP t·esoluçfío:
A1·t. 1." E' o· PodH Executivo autoriz;;.no a abrir, pelo
Ministerio da Fazenda, o credito rspt>cial de 5 :06i$818, para
occoner ao poagamento devido a n. Maria An!!Ulsta Naylor,
rm vi~·tndt> de sentença .indiciaria.
A t·t. ? . • n rvnp:am-se aR rlisposições em contrario.
Rio de .Tanriro, 22 de novrmhro de 1!)16. 95• da TntiepPn<lf'ncin P 28" d::~ Repuhlica.
WENCESLAU BRAz P. GcrMES.
João Pnndiá Caloge1•as.

iAC'OOB DO PODEI( LEGISLATlVO

DECRETO N. :t.190 -

DE 22 DE NOVEMBRO DE 1916

Autoriza o Governo " abrir, pelo Ministerio da ]'azenda, o credito especial
de 5:500:!' pura Jmgamento ·do premio a que teem direito A C. Pereira
& Comp., vela construcçflo do rebocador nacional « N'eptuno »

O Presidente da Revublica dos Estados Unidos do BrazH:
Faço saber que o Congresso Nacümal decretou e eu
sançciono a seguinte resolução:
Art. L" E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministcrio da Fazenda, o credito especial de 5:500$, para
occorrcr ao pagamPnto do premio a que tecm direito A. C. Pereira & Comp., pela construcção do rebocador nacional
Neptuno.
Art. 2." Hevogam-sc as disposições em contrario.
IUo de. Janeiro, 22 de novembro de 1916, 95" da. lndependencia e 28" da Hepublica.
WENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João P.andiá Calo geras.

DECRETO N. 3.191 -DE 22 DE NOVEMBM DE 1916
:Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Viação e Obras
Publicas, o nedito especial de 4:666$660 para pagamento de venci·
wentos a um agente aposentado do Correio

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazi;:
Faço saber que- o Congresso Nacional decretou f' eu
sancciono a resolução seguinte:
Art. J.• E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de
4:666$660 para pagamento de vencimentos ao agente aposentado da Administração dos Corr·eios do Estado do Rio
Grande do SuL Antonio Dias de Castro, relativos ao período
de 26 de novembro de 1!H 3 a 15 de dezembro de 191-1.
Art. 2. Revogam-se as leis e disposições em contrari<'!.
Rio de Janeiro, 22 de novembro de 1916, 95" da Independencia e 28" da Republica.
0

WENCESLAU BMZ P. GoMES.

Augusto Tavares de Lyra.

DECRETO N. 3.192 -

DE

22 DE NOVEMBRO DE 1.916

.>\lut!lri~a

Q l'o<ler J;;x~cutivo a conceder ao varticante de 1• classe da Dire·
ctoria Gera I dos Correio\<, Paulo Levei, um anuo de licença, em pro·
ro,;H~iíu 1 t'Oll\ ordenado, JlRl'a tl'utamrnto do saudo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil:
:Faco saber quo o Congresso Nacional d-ecretou e eu
soaJwciono a seguinte resolução:
ArLi~m uniM. Fica o Poder E~ecutivo autorizado a conceder au- praticante de- 1" classe da Direotoria Geral dos Correios, !'nulo Levei, um armo de licença, com o respectivo ordenmlo, para tratamento de saudo e em prorogacão; revogadas as disposit.:.ões em contrario.
llio de JaneiJ·o, 22 de novemb1·o de 1916, 95° da Independencia e 28° da Republica.
WENC~SLAU .BRAz P. GOMES.
Augusto Tauares de L11ra.

DECRETO N. 3.193-

DE

30 DE NOVEMBRO DE 1916

Autoriza o Gon·rno a rthrir, pelo Ministerio da Guerra, o credito esveeial de
8: 509$8\IR para I"'gatnento' de gratificagões que competem ao adjuto
do Co!fcgio Militar do Rio tlc .Janeiro major Apollinario Pereira Bus·
tamontc

O Prrsidente da Republica dos Estados Unidos do Brazil;
Fa~.:.o sabf~r flUO o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seguinte resolução:
Art. 1. o E' o Presidente da Republica autorizado a abrir,
pP!u 1\linislt•rio da Guerra, o t:t·edito esper,ial de 81:509$898
para pa~ament.o de gratificacões que competem no adjunto do
Collegio Mili lar do Rio de .Janeiro major Apollinario Pereira
Dustarnant(', do quadro supplemrntar da arma de infantaria,
e r0lalivn~ ao pt'!'ÍOtlo d0 9 do maio de 1907 a 31 de dezembro
dP I!JH.
Art. 2. o Ilevo~,.,.ttn-,;e a5 disposi~.:.ões em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de HJ16. 95" da Independencia e 28• da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GoMES.

José Caeta'flt/J de Faria.

:ACTOS DO PODER LEOISLATlVO

DECRETO N. 3.194-

DE

30

DE NOHNDRO DE

HHO

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerlo da Fazenda, o ereclito
especial de 70:360$ para pagnmento dos juros de apollees do emprestimo
de 189í, relativos aos me•es do janeiro e fevereiro de 1914
•·

O Presidente da Republi<ca dos Estados Unidos d'o BrazH:
.Faco saber que o Congresso Nacional decretou e eu sanedono a seguinte resolução:
Art. L" E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
'.\1 inisterio da Fazenda, o credito especial de 7{) :3'60$ para
pagarn•.·nt:o dos ,juros de apoliees do emprestimo de 18'97, relath·qs aos mm~·~s de jane.iro e fevereiro de. 1914.
Art. 2." HeviJ'gam-se as disposições em contrari.o.
Hif, de Janeiro, 30 de nOvembro de 1916, 95" da Independencia e 28• da Republica.
WENCBSLAU BRAZ P. GoMES.

Jofi.o Pandiá Calogeras.

DECRE'l'O N. 3.195

-DE

30

DE NOVEMBRO DE

1916

"\utoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministerio da Fazenda, o credito
especial de 8:800$977 pa1·a occorrer aci pagamento devido ao Dr. Joa·
qnim Currlo'o de Mello Reis, em virtude de sentenca judlciarla

O PrPsidento da Republica dos Estados Unidos do Brazii:
Faço sahf'l' que o Congrr.sso Nacional decretou e nu sanct·ionn a seguinte resolução:
Art. 1." E' o Poder Executivo autorizado a abrir, pelo
l\Iiuisterio da Fazenda, o credito especial de 8:800$977 para
oceorrer ao pagamento devido ao Dr. .Joaquim Cardoso de
l\lello Reis, em virtude de sentença judiciaria.
Art. 2." nevogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1916, 95" da Imlependencia e 28" da Republica.
WIDNOESLAU BRAZ

p.

GO,MES.

João Pandiá Calogeras.

. ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

ll.EIJUETO N. 3.l9G -

DE

30 DE NOVBMBRO

D~

1916

Autoriza o l'oder Executivo a ahrir, velo Ministerio da Fazenda, o credito
especial de 15 :121i$3!i:. para pagamento a D. Constan~a. Alves Branco
de !iello llan·eto·, ('lll virtucle <lc sentcu!;a judiciaria, e dá outrâs IlrO·
vidcr..cias

O ilresidenl e ú<t HepubL~a dos Estados Unidos do Drazil:
Faço saber que o Congresso' Nacional de,eretou c eu saucciunu a .~eguinte resolução .
.\rt. L." E' u .t'!•lll't· ExPeul.Tvo autorizado :.1 abrir, pelo
Miuisterio da Faz<~m.la, 11 credito c,;peeial de i5: 126$365 para
occünet ;t'u' pagam:)•ll.•) de v ido a J >. Consl.arwa Alves Hraneu
de .}!c !lo B:u-ret.o. eut vit'Lullp de sentPw;a judieiaria.
ArL :lo." Uma V!'t. realizado o pagamento dP que trata o
artig:0 anteeedenl !', IJ- J\linisl.erin da Fazenda rPmetterá ao
Sr. .•nin istro pr'o'euradot· geral da llepuhlica cópia authentica
dos Jl•é'Umento::; existentes uu Th••souro para o fim de set·
proposl<1 pel'!o' representante do miuisterio publico que fot·
designado a aeção reseisoria que no caso couber.
Art. 3." H.evO'gam-se as disposições •tJll1 c'o'ntrario.
Rio de Janeiro, 30 de novembro de 1916, 95" da lndepenpcncia e 28" da Republica.
\VENCESLAU BRAZ P. GOMES.
João Pandiá Calogeras.

DECHETO N, 3.-197- DE 30 DE 'NOVEMBRO DE 1916
Autoriza o J!oder Executivo a abrir, velo ~Iinisterio da Fazenda, o credito
especial de 79: 787!j\OG1 parn orrolTer no l'ag<!mento devido a Antonio
Marcollino Regueira Costa, em vil·tude de ~enlença jndicia.ria.

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Braz i!:
]•'aço saber que o Congresso Naeional dm~retou e eu sanct;iouo a ~eguintc Tesolução.
Al't. i." E' o l'rm;ident.c da llepublica ·autorizado a abrir,
pelo .\Hnisterio da l<'azPncla, o credito Pspecial de 79 :787$061
para oceorrer ao pagamento devido a Antonio 1\larecllino Regueira Costa, em virtude de sentença judicinria.
Art. 2." Revogam-se as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de novembro d1} 1916, 95" da Independencia c 28" da Republica.
WENCESLAU BRAZ p. GO;M'EB.
João Pandiá Calogeras.

<\GTOS DO PODEn LEGISL<\TIVO

DECHETO N. 3. 1US --

DE

30

DE NovE.~IBiio DE

HH13

.Autoriza u. Eseola de J~ugenl!aria de Porto . . \legra a. contru.hir lilu mnprestimo em obrigatilt·~ ao IJO'rtador, dando em garantia a subvenção que lhe
foi concctlitla pelo Etitatlo tlo Hio Grande tlo Sul

O

[>r·L·~ideult\

da H'![JUblica dos Estados Uuitlüs tlo Ü!'azil:

'Fa..:u sabl't' l[lll' o Congresso Naeioual decretou e eu sau(·t:imw a resulw~ão ::;eguintc:
Ar!. 1." Fiea anl.nrizada a E~:woJa du Engenharia ue
]>ur·[o Akgi'f' a I'OIIil'êlltir um f'IIJfJl'esl.inw Clll obriga(;Õl'S ao
]JIJII adu 1• i_~lcúl'llllll't'S:, observadas as disposi1~Õcs du dect·etu
n. 117 A, de L::i de setembro de 18!J3, dando em garantia a
:-ttliVI'II!:i'ío qllt' llw Joi com•t•dida ·pela lei tlu l<:stado du Hio
Urarldl' du. ~ui 11. Hii', de V de dezembro de 1V13.
Art. :!.." Jtcvogam-sc as dfsposirões em cuutrar· i o.
Jtio de Janeiro, 30 du novembro. de lVIti, V!J" da lndependeuciu e ~t)" ela ltcpublit:a.
\VE':\UEi:lLAU HH.\Z l'. ~O.~i'Ei:l.
Cm·lus illllximiliww Pc;·cira tlos Santos.

DECllETO N. :L 1\J\J ·- ])];

~lO DE NOVE.\llJI:U DE

l!JI(i

ins[ilui,:í';e~ 1lC' ntilid.ult· vulJlic;~ ;tS Escola~ do COmnHH'<'io .José
Bollif:H:io e 11l'nto Quirino, em CampinaH, 110 E~tado de S. I•aulo

Con&i<ll'l':!

O Presicknlc ela fiepublica elos J,;stados Unidos do Dt·azil:
Façi1 ~alil't' fllll' o Congr~'sso ~aeional dcel'ctou I! ''ll sanl'r'inno a t'f'.~oltJI.:iio s1•gnintr:
.\.J·[.igo unico. ~fio considrradas inslilui~;Õl'S de Hlilidad1~
JlUblira a Escola (],. Commcrein ,José Bnuifaeio e a Eseola de
ComnH'J'cio Hf'Hio Onirino. rm CamrJina>:, ''lll.'Jtlanto mantiverem f' executarem u progr·amma dn rnsino nos moldes csta]Jf•fe,·ido:-; 1111 deercf:o u. 1.339, de D d('. janeiro de HJ05. Os
diplomas qut! ronferit'em encerrarão pt·rsumpção de !Jabilita':iio par·a n r~xí'l'e.icio das fmJc(:õrs rornmereiars a l]ue se drsJ inarn. rlt'>'d~' f!lln seja insf ituida uos cursos a l'i>-it'<llizaçãu
tll'l'í,·ial; J't'l og:Hias as disposições rnt contrario.
nin (!,, .Janrit·o, ::lO de novembJ.'O. do 1916, %" d:1 Indcpcndcncia " ?tl'' da Republica.
\VFiKCESLAU Bn.\z P. Gü,M'ES.
Carlos Ma:timilimlo Pcl'eira dos Santos.
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AGTOS DO PODEfl LEG'ISLATtVO ,

DECHETO N. ::.200 -

J));

30

DE NOVEMI3fl0 DE HH~

Autoriza o UhVC>I'tHJ a ~dn·ir ao 1\linistl'rio <la .lu~lit:a u Negocios Iutcrio'rc~
o eretlitu et:ipccial Uc a:>7: 717$79li vara o fim de occorrer ao pagamento
tlt~ tlesvt~zas feita:-; pela tulministfac:.ão da .Faculdade <le Medicina da
Bahia, 110s P:Xt'l'Cit·ios dH 1913 c 191·1, cOm rllparos do cdificio, insLall;u::l.o de :lfqtnrclho::; <'· ::tcquisíço Uc n1atcrial p.:na ensino
(J

l'r~<~idl·ttle da ltt•pultliea do,; Jt:slado~

Unidos

uo

.Brazil::

Fa\:n ~aber !\lll' n Congresso Nacional decretou e cu sant•eioJLn a sPgninte re;;olw;ão:

Al'l. 1." E' o Uoverno anlmizado a abrir. velo Ministcrio
elo lnt1'1'iOt'. u ,.,.,•dito ~<~[ll'l'ial de 3;ii :'1 Li"·i\.Jü para o fim de
oet·mTcr ao pagamPllto dp clcsvezas ft•ilas pela administracão
da F:wnltlmk· <Ir l\ll'tlil'ina da Bahia, nos excrricios de HH3 e
1\ll '1'. l'tltll J'l'pal·o~ dn ~<difit·io. in~tallat.:i'io de apparelhos o
aequisi1:ão dP mai~'J'ial pat·a Pnsiuo, caso jul:;ue ou verifique
qUI' a,; t'l'ttrla~ pl'O\ l'tlil'lll~'s .d1• taxas l' t•molunwntos da mesJna l:ti'Uldar!" não ltastant vara provm·, sem pre.iuizo para
o ~crvi(:o JHiibliep. au lllP~mo paganwnto. fazendo \'Overter
vara o 'J'Itc~oni·o .:\'al'ional as .~obras 1Ji'llH'Ilientes das rrfel'idas lax.a,; e rtnt>lttllll'IlltlS ~·~eolari'S at,·· saldar o adcautaltll'nln J'l'alizüdo.
j,rl.. ::." lteYU[.!nm-~e as di,;posit,;õPs em conLt·ario.
H.iu dP .Jaueit·o, :lO rk llt>\Ctnllt·u de lDW, \.J5° da IndepC~l"'
deueia e :.'8" da Ht•publiea.
\Vtmc"~LAU

.BHAZ l'.

GOJ\IES.

L'ol'lvs Mua;i IIÚ~ilwu l't:1'Cira tios Santos.

IJI·: ;)L) 111·: "\U\'E.\lB.IW llE

..\ntorl:ta o

Prc~iUenie

1\.JlG

tb lh:pul1lita a ])l'Ol"CY.!.;ar att~ tl tlc j\Uiciro do corrrnto

an11o a lict~tu,:a em tple ::;e :tchava o trahalh<ulor tlc l:t classe da, Estnula.
,o ~·('rrn Ct·ntral 1lo Hl'azil. .\ntouio Pereira 'l'cixcirn, concedida por
]Jort.ari:l <lo 1\liHiKtPrb da. \'i:H;fio «' Ohra~ PnlJli<·ns de :!0 de outubro
de lHl;) e ~l cottt•f'd(·r llw mai~ st>is Ull'ZPs de licença a «·ontar do. referida
data de 1.4 de j:lnPiro, tom alJono dos thnts it·r,:os da rrspcctiva diari~
vor to'do o h•wpo tla lic<'n"-'a

() l'rt·.~idl•illt• da l\1'lJlllJii1:a tlu,; 1-:,;LaLIIl~' Ut!idos do llraztl:

1,.:11:"

~'<alll't'

S:lllL'I'illli<> ;1

1!111'

n

!:tltl~·t·l';-;~~~

:\i:willn:tl

t\e(·t·l'lou c cu

."I'!-! II inl1• J'I'SO[(I(:[ío:

I." I~' u Pt'Psi·tlPnlc da. llt•publil'a aut01·izado a rn·oat/· J I rl1) j:tnl_'il·n do '''IIT~<lll" anno n lieenc:a em quo
,.;(• :wh:,\-:1 " lra]Jalhaclot· "'' l" l'[a-:-:1• tt·a Estrada dn Ferro
Ct•nl !';d ,;n H1:n~il
Anl'llti 11 l't'l't•it·a TPixt:ir:l.. euuredida por
.\t·l.

ru~:l.r

pm·l:1rt:1 do 1\litli~(,·t·to ·da Yiat:i'ín " (Jill·as Puhlicas de 20 do
onl.lilH'I' tlt~ ·I!H5 ,. a cont•t•dr•r-llu• 111nis sris mnzcs de licença
a. 1:11nta.t· da l'el'erida úala dP 1-í de• janeiro., com abono dos

duns

lt'l.\'OS

dn l'eSpee liYa diaria por todO O tempO {}a licença.

At:TOS

1>0 PODER LEGISLATIVO

Art. 2. 0 Hevogam-sc as disposições em contrario.; ·
Ilio de Janeiro, 30 ue uovf'w!Jl'o de 1!J1G, 95• da Indepentlet<da c :.'o" út Hcvublü:a.
WENCESLAU llHAZ 1'. ÜUMES.
Augusto 1'a'lia'res de Lyra.

DECH.I<:TO .N • :J. 202 ·-

DE

1

DE DEZE,'MBHo DE

1!) 16

Puhlica a re~;olu~ii.u do Cougrosso Nacional ttuc ),roroga, uovantente, a actual
sl'ssüo lq;islaliva até ao dia 31 de dezembro do corrente nnno

o

l'tc:;itlPHle da Itepublica dos Estados Unidos do Brazíl:
::;aiJer que o Congresso Nacional. em conformidade
tlo ui:;put>l.o 110 ~ L" do art. 17 da Constituição l•,ederal, :re:,;ol ve pl'urugar·. uovamente, a actual sessão legislativa até ao
uia J L, de dPzeilllJro do eonente anno.. ·
Hio de ,laneüo, 1 de dezembro. de 1910, !J5• da Independcrwia e ~8" da Republica.
WENCESLAU BRAZ P. GO,MES.
l<'a~:o

Cm·los 1lfaximiliiano Pe1'eira dos Santos.

JJECfiETO N. 3. !!03 -

UE

G DE DEZEMBRO DE l!J16

.\utoriza o l'residentc da Republica a conceder' ao 3° offical da Directoria
Geral de J>statistica, Sebastião Martins da Cunha, seis mezes de licença,
sem vencimentos, em prorogaç:ão da que lhe foi concedida pelo Minis
terio da .\gricultnr.a, Industria e Comffiercio

O J'rc~iurnle Lia llcpuhlicu o'os Esta.dos Unidos do Brazil:
Faeo s:~lH'I' que o Congresso Nacional decretou c eu
;<anceif:llo a sr•guinte rrsolução:
Ar-r. J." E' o Prrsidente da Hcpublica autorizado a concedrJ• ao :J•· official da Direc.toria Geral dP. Estatistica, sebaslião .:\larfiH~ da Cunha, seis mczes de licença, sem vencimen1os. e11 1 pl'lli'"Bação da [[IH' Ih e foi co111~edida pelo l\Jiillsterio.
o'a "\;.!r i c ulf.ur:1. Jndustria e Commercio.
Ai·t. 2." Hevogarn-sr• ns disposições em contrario.
Jlio dl' Jnnriro, G de dezembro de 1!.l16, 95Q da Independencia e 28" ri:~ llcpublica.
\VENCESLAU Bn.Az P. GoMES.
Josi Rufino Beserra Cavalcanti.

continua aqui->
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DEt:LlETU N. :J.::>Oí --DE 1:3 UE IJEZE~IBIIO DE 1!)16
. .\utoriza o l'ollcr Executiva a conceder um anuo de

liecn~.:a,

lJara tratamento

de ::;;.utdL•, n 'l'anc1·eclo UoH~alvcs Ferreiru, t:ollectUL· fetleral
lW eapilal tle l)cruamhuco

O

Prc~id•~uLe

uü~

da ltevublica

Congrc~su
~cguinte l'l~solu(:ãO:

sa)Wl'

Fat;.l)

saneeionn a

quu

I)

Ua

\'arzea,

Uuidu~ uo Urazil:
Nadoual uecretou u eu

E::;Lauus

1." l'iea n Podl'.l' l•:xt•t·uLivo aulm·izmlo a nonc-mlet'
dP lk•~n\:a, para lntlallii~Jllo dt' ~aude, 'l'auen,do GonFl't'L'eira, eo!IL·dot· IcdL•t·al da Varzea, ua l'apilal du

Art.
um

aiUio

çalvt·~

li:' c l'lltlllllJUCO.
1\ rl. :!. " lt•J\ ugam-~·e a;, d i:;pu,;içõcs em uonlral'Ío.

llio de .Jaw·it·o, l:l de tlezi_'Illbro de UJlü, !.15" da ludevcu-

denda u :!tl" da Hcpublica.
\VEl'ICI>::iL,\U lili.\Z

P. UO.I\lE::i.

J,<irlu Paudiá Caluyel'as.

DECHETO N. :J' :.'1_15 ~\ntorii.a

l~;xnc·ttl

DE

13

iYO a l'Olll'Ptl~l'
.p dh·isoío tia

DE DEZEl\IBRO DE

-1916

~l

.\nton;o :l?onsera da. Cruz, ope ..
flt~ 1 1~t•rro Cenlral do llrazil,
um aHnu dt lit't..:lH_:a, l'Oill ahollo da rl'~pcdiva dinl'itt
o

l'ocll'l'

rnrio dt·

~a

,.1;1ssp

Fa\:n ~aht~l'
::;;;ucriono:
.-\l'l.i!ln

d~

q111~

llllit~o.

IJ

l·~stnHla

Cnugl't'"Su

Nadonal

UL'I'!'elou

c cu

F:' n PI'I'SidenlP da ltPpuhlien aulorízatln

.\n!.oni1J Fnu~Pt':l. tia Ct•uz, opPL'ario dl' :.!" clasHo
da í" divi~ã~·, da Esl.r·ada dl' FPrl'll CeniTnl do Bmzil. um anuo
d1• I it:I'IH:a. •·om ahono da l't'::<pcd iva diaria; n•vo::;adas- as di::;a l'illll't'd•·r·

pn~it;õn~ t'll!

:t

t•onlrario.

Hio dl' .Jan"i1·n. 1:1 dr• d1•zt•m1Jm de Hllli, !15° da lmlevendeucia e :2tl" da Hr1mblica.
\VENCESl.AU

Bnc\Z P. C:Ol\IES •

•4.uansto 1'avan:s llu Lyl'a.

DECRETO N. 3,206 -

DE 20 DE DEZEMBRO DF. 1!HG

Adia, nR elP.i~~ões muniripaf:'s pnrtt o mez do nhril flP 1917.

f'

fl:í ontrrts pro:

vdencins

O Presidente da Republiea dos Eslados Unidos flo Rrazil:
Fac.o Rnber que o CongN'Rso Naeionnl decrnlou n Ptl Rancr,ionn a resolução fieguinte:
Art. 1 . • Ficam adiadas pnra o primeiro domin~ro dfl
abril de 1!H7 as eleições para a. formaeão do Gon:;;l'lho 1\lunicipal do Districto Federal.
§ 1. • As eleições Rerão feitas na confOJ•midnde da lei que
no momento do pleito vigorar pnra as elcir.ões fedm·aés, rom
<i-\xcepcão das dispoRir.ões rclntivas ao voto, que sri'<Í. SPclretc,
votnndo o eleitor ••m oito nomes ctiffer·entes c• sô ~" apurnndo.
J):ll'a •·nda candidato, um voto Pm ca;la cednla.
~ 2. o S1í porlerão ser ndmil.t.idos a yol nr, 11:1!'\
elPi(;t~es
mnnil'ipnes, os eleitores a.listadog dP acciiJ•do r.ü'm a lei
11. :L1:3!1, de ~ de agosto de 1!Hti.
§ :1." A apm·acão sPrú f Pita dez clins ,ç]epois cln::: olei(;úPs ..
Art. :2." O Consrlho l'Pnliza.r:í. :mnualmPnfP uma sessão
ordinnl'ia qnr sr iniciará 110 dia 1 rlc .innho r• qtw rin:dizará
f'lll 31 do outuhro, poclcndo ser pror·op:adn. dPnfrn U(l nnno,
si nssirn dntrrminnr a sua maioria·.
Paragra]Jho uni co. Não J)Oderá o Conselho sr reunir PXfrnordinnrhmwnte. sn Ivo ~Ponvor.a~·ão motivada d(• Jll'efeito.
Art. 3. o Compor-se-Ita o Conselho de :.' í int .• •nr!Pnf.e::;,
srndo 12 por d istricto.
Parngrapho uni co. Os intendentes não podprfio vrnccr
mais de seiscentos mil réis (600$) por mez. a titulo dn rcJ1I'f'Sf1ntação, c a titulo de subsidio trinta mil réis (30$) por
dia, dm·antc as sessões a que sr rf'fere o mtig-o segundo.
Art. 4. o Fica prorogado até o dia :11 de mareü dP I !1 17
o nmnrlnf o r] o actual Conselho .Municipal.
Arl.. ri." !Fica. o Presidente da Hcpuhlica :mf.m·tz;tw, a
dilatar o nd iamruto rins eleiçiie:s pnra a fOrrnac;.ão do Consf'lllo 1\Tunicipal () prcüllchimento das vagas clP nm sNJador o
dons deputados pelo Districfo Federal por· mais noventa
dias. 110 m:.n:irno, (\:lf'O YPrifiquc que, nl I) a data marr.nda para
a~ mesmas dPiç.õns. não se possa qualificar :wull.ado llllfiH)ro
dns cidadãos qnn hajam requerido alisl.amcmf.o.
Art. G." Para cumprimrnf.o {].a rxigencia ronl'f.anll' do
~ ;]" do a ri. ri" dn lri n. :L 13~l, de :? dP ag-osf o, I' do ~ 3°
do atol. Go do rr~ularrwnto amiPXLI ao decreto rr. 12. 193. de
(i uo ~f'tPmbrn, nmbos do C·Ori'I'ntcJ anno. f.ien o PJ•rsirkntc da
Republica autorizauo a augmentar, provisoriamt~nk, o materin! " o prs~nr11 rlo Clnhi111'Íil de Idt~ntifieação da. Püliáa nprov•~il.ando pa1·a i~so os ftm•~cionnrios addidos rm qualqÚrl' rcJ)fírf;içlin. ou nomeando rm •~onunissão, Inflo fl,., ~r·.,,)rdo f'Oill o
r•'gnlnment.o e instrucçõPs qm· baixar.
s; 1." As ir!Pntificaçõcs feitas mrtes do deercto n. 12.193,
dn G dn !'IPtemhrn rk~tP nnuo, servem para o nlisl.amPnto. h'as•
tando, para isso, que· o alistando requeira segunda vh do documento de identificação já entregue.

ACTOS DO l'ODER LEGISlA'riYO

§ 2. • Pelos serviços eiXtraordinarios prestados fóra d'as
horas rc~ulamentarcs e noR domingos e dias feriados o pes,soa! encnr!'egado dt) serviço de identificoação perceher:í. a gratificação m·hitrnda pelo novrrno. que, pm·a isso e para quaes~
quer ontms despezns rr~nllanl.~'::; da ex<'cuçfio desta lni, nhrir:'t
os neer>s:;;nrios creditas.
Art. 7." Fica o Presidente da Hcpnhliea nntorir.arlo a re!-mlamentar a pt·esente lei.
Art. 8." São revogadas as disposições em contrario.
llio de .Taneiro, 20 de rlf'r.Pmhro de Hll G, !J!í" da Jndependf'ncia r> :?R" rln Hnpnhlicn.
\VENCERLAll HRAZ p. Gtn\IES.
earlos Mwr!imil.ir&~w Perr!il'n dos Santos.

DECrlETO N. :3.207 --

DE

27

DE DE7.E:-mno DE

1!J1 G

At11ori7.a o GnvPrno n nhrir. pPlo 1\fini~tPrio <ln GnPrrn, o f'!t'CHlito d{' r(·i~
1. ~fi,1 :fiR.t$OH.i 11ara nlfr'lHlc·l' ao png:nnrn1n t"l-.1~ <lf'~Pf'7aS l~i1n.s no ~on·

tcstndn

O Prf'sifknte da Hf'pnblica doR Estados Unidos do Brazil:
Faço salmr que o Congt·esso Nacional decretou e eu s1ncr io no a srgninte resolução:
Art.igo r.nieo. I•;' o Poder Executivo autorizado a abrir,
pPin !11 ini~IPI'io da f:ll<'ITn. n rr·f'ditn f!p i.:?IH :(\R't$0\l!í para attender no paganwnto llas despezaR feitas no Contestado; r·ev••gnd:ls as uisposir;ões 0111 contrario.
Rio flp .Janeiro. 27 de dcr.cmhro de t!HG, %" da IndcpendcnPia e 2R" da ficpuhlica.
WBNCEST,AU BRAZ

P. Gor.ms,

.José CaetaM de F'al'ia.

f.E[ N.

3.20R -· DF: ;21 DE DEZEMBRO DE {9ft)

O Prf'Rirlf'n!f' ria fif'pnhlica dos Estarlo~ Unirlo;:; rlo Rrnzil:

Faço salwr Qllf' o
rriono n. lf'i segnintr:

finn~:\Tf'~~o

'larional r]pcrf'ton r

f'll

san-

DA!\! ELEIÇÕES

Art. f.• A f'leiç.ão para Deymlndus e Senadores ao Convreflso Nneionn l sP rPnl iznrá no primei1·o domingo rte feverei!·o, finda a Jegi~hfura anterior, por !'1Hffragio directq dos
elei torrs .,
·

AC'I'OA DO PODER LEGISLA'I'JVO

Art. 2. • A eleicão para Pc·csiden!Je e :Vic.e-Presiderrte
da Republica será feita no dia 1 de março do ultimo anno do
período presidencial, por suffragio directo da Nação e maioria absoluta de yntos, Yntando o eleitor em um nome para
Prcsidcntr r em outra pal'a Yice- Prcsidrnte, escl'iptos etrl
cedulas diversas.
Parag-rapho unieo. No caso de vaga da, presidencia ou
vice-presidencia. u5o lmvendo decorrido dous annos do período presidencial, a cleir;ão para o preenchimento da vaga
se effectuará dentro de tres mezes depois de aberta.
Art. 3." A eleição começará ás 9 horas da manhã e proseg-uir:í sem nrnhuma interrupção até a conclusão dos trabalhos.
Art. -1." A elcir;ão será por escrutinio secreto, sendo pel:'mittid" no r-leitor yofar a descoberto somente no caso previsto no art. 18.
.
Art. n. Para a eleição ele Deputados, os Estados da
União e o J>iRtricto Federal serão dividid"s em districtos
cleitoraes de cinco Deputados.
~ 1." 0.~ r:,, lado:;: que derrm sete Deputados, ou menos,
constituirrio um só districto eleitoral.
§ 2. Quando o numero de Deputados não fôr divisível
por cinco, .iunlar-sr-l1a a 1'1·acçfio, quando rle um, ao rlistricto
da capital do Es•tado, f', qwmrlo dp dous, ao primeiro e segundo dislrictos.
§ :J.o Cada eleitor votará em tres nomes nos dist.rirtos cuJa
répres.entação con~tar apenaf' de quatro Deputadof':; em quatro nos disfrit;!ns dP cinco; em cinco nos de seis, e em , ~is
nos de sete.
Art. li." :'\a I']Pi(:iío gt~rar ria Can;wra, nu quando o numero de vagns a preencher no distrJcto fôr de dous ou mais
Deputados, o eleilur poderá accumular todos os seus votos
ou part.e dn!IPs em um só candidato, escrevendo o nome do
mesmo tantas vezes quantos os vutos que lhe quizer dar.
§ 1.• No ca~o do Pleitor ererever Jm só nome, só um
voto srr:í. contado nn nomr P~rripto.
§ 2." Ri a cedula contiver maior numero de votos do
que os de que póde dispor o eleitor, serão apurados somente,
na ordem da enllor,ação, os nomes prflcedenlemente eseriptos,
até so completm· o nHmflro legal, desprczando-s•e os excedentes.
Art. 7." A eleirfio d•' Renadores será feita por Estado.
votando o eleitor eu1 um s(• nomr• para snhstituit· o Sruaclor
cujo mandato hom·er terminado.
Paragrapho unico. Si houver mais de uma vaga a preencher nrt mesma occasião. votará o eleitor em ccdnla separada para o pr<'enchirneiJto de cada uma dellas.
0

0

DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 8. A eleição se realizará na séde dos municípios. e
do;; districtos de paz ou sub-divisões judiciarias errada<; peloas
Constitui(:ii•'" nu lei" P.-:ladoar!", qualqurJ' que sPja a sua denomin:H:iio. pr·r·:tniP :.~ ruesa;: or·g-mJizarJns. de aee(Jnlrt com
cs!a lPi, havPIJdo na srlclr ,,,. r:ada rJ!IInirlipio tantas meRa"
rlrifnrar.q qurrriln·: 1'orrn1 o::: tnhrlliiír,: " offir•üJr::: rln JIP.i~ist.ro
0

AG'l'OR no f'ODEn L"ECHSLA1'!YO

Civil, e na de cada districto de paz ou sub-divisão judiciaria
apenas uma, devendo todas ellas funccionar nos edifícios que
forem designados pelos juizes de direito, preferidos os edifícios publicas, onde houver.
A designação dos edifícios, que servirão durante a legislatura, será feita 40 dias antes da primeira eleição que tiver
de ser realizada,de aceôrdo com esta lei, e publicada por editai affixado no edifício da camara municipal de cada um dos
municípios da comarca e reproduzido na imprensa, si houver ..
Nas capitaes dos Estados funcciunarão tantas mesas
quantos forem os serventuarios de justiça nellas existentes.
No Districtü Federal haverá tantas n:Je'Sas eleitoraes, distribuídas pelos districtos municipaes, quantos forem os grupos de tresentos eleitores.
Estas mesas funccionarão em edifícios publioos federaes
ou municipaes, que se.rão designados pelo juiz federal da 2•
VMa.

.

Paragrapho uníco. Uma vez designados. servirão esses
locaes para todas as eleições feitas durante a legislatura,
não podendo ser mudados sinão no caso de ruína do edifício,
alteração da sua natureza, ou de força maior, só podendo a
mudança ser feita até 15 dias antes da eleição ·e após verificação do facto feita pelo juiz, o qual publümrá o seu acto por
edHal nffixado no edifício novamente designado e pela imprema.
Art. 9. o As mesas serão constituídas:
Na sédo de comarca - pelo juiz de direito, como presidente, pelo 1o supplente do substituto do juiz fe·deral e pelu
presidente do conselho, Camara ou Intendencia Municipal;
nas s•édes de termos judiciarios - pelo juiz municipal, preparaclot· ou subslilnto. t·onfot·mp a JPnomina~iío .que tin~1·,
comn presidente, pelo 1o supplente do substituto do juiz federal o{) pelo presidente do conselho municipal; nas sédes dos
ou f r os municípios qur não forem termos .iudiciarios- pP!o
1" supplente do substituto do juiz federal, como presidente,
pelo presidente de Conselho Municipal e por um eleitor apresentado em officio ao juiz de direito por eleitores da ::;ecção.
Nas demais secções das sédes dos municípios e nas outras
scr<;õe~ dos districlos dP paz. por tres eleitores indicadoso, em
of"J'ir.io~ di l'l'et'o>ntc;;;, ao .iuiz dP lliJ·cilo, pelos eleitores da secçfín,
cnjas firmas deverãn ser reconhecidas. até 30 dias antes da
realizaeão da eleição, cabendo a presidencia ao eleitor que
tiver sido apresentado por maior numero de eleitores ou ao
mais velho, si tiver havido empate. _
Recebidos os officios, serão os mesmos abe.rtog pelo juiz
de direH,o em audiencia publica, na qual novos officios 'poderão ser apresentados, e assignado aos interessados eleitores de cada secção, o prazo de 48 horas para offtirecerem
as rPd:unaci'íe" quP, !lOl'Yf'ttfura, tivPrem; findo PRle JH'aw. n
juiz d() diréito dolibrrarú sobt·c tans t't~damac.õl's. e sr-ndn improcedentes, considerará mesarios de cada secção os tre3 qHe
fot'l'lll apJ'PsPntado~ pm· maior numero r]p P!nitm·es.
Ri fnl'rm procedentes as reclama~ões, mandar:í. o juiz de
dit·Pito lfllP os Pll'i(nJ'Ps apJ•p;::r·nt.anll'.'l r)p ol'fieio::; suppram as
falf.nR rtwontradnR dentro do }n·azo de /18 horas findo o qual,
em nova nudi~nein, receberá os officiOR rectificàdos.

AU'l'OS DO PUDlm LEGHiLA'li\0

No caso de falta ou insufficiencia da rectific:iç.ão e de
outros officios convenientem~mte formulados, o juiz de direito
considerará não organizoada a mesa, salvo si tiverem sido regularmente apresentados dom mesarios, caso em que a mesa
funccionará Clim estes.
Em ea~";o dP Pmpate entre os apresentados por officio do>l
eleitrJres, o juiz escolherá á sorte os mesarios, si o numero
de officios exceder ao numero de mesarios a eleger.
Nenhum .eleiior poderá assignar mais que um Officlo
para a indicação de mesarios; caso o faça, será considerada
r] r; nPnhum effeito a ~ua assignatura nos referido::; officios ..
As indicações de mesarios feitas por eleitores deverão
constar do protocollo de audieneias do referido juiz.
l3 f. o Nas comarcas onde houver mais de um juiz de direito· exerc;erá todas as funcções, que lhe cabem por esta lei,
o ,juiz de direito mais. antigo.
Achando-se vago o logar de 1o supplente do substituto
do juiz federal, as funccões que por esta lei lhe são conferidas serão desempenhadas pelo 2° supplente, e, na sua falta,
por estar lambem vagD o Jogar, pelo terceiro.
Os eleitores escolhidos para mesarios da respectiva secção
>"ervirão em todas as eleicões que se effectuarem no período
de cada legislatura, e só no caso de absolutamente impossibilitados de funccionar serão substituídos mediante nova escolha
pela fórma acima indicada.
Si as sédes d.os municípios contiverem mais de uma secção eleitoral, as mes-as presididas pelas autoridades do que
t1·ata este artigrJ servirão na primeira secção.
·
§ 2." Nos Estados em que o juiz de direito fôr substituído nas suas funcções, em part.e pelo juiz de direito da comarca visinha e em pnrte pelo juíz municipal, preparador,
on rlisf.ridnl, srr:í f'sfe o prf'sidf'nte da mesa C'lritora:l, cabendo ao seu substituto presidir a mesa eleitoral no município
onde exercer elle as suas funcções judiciarias.
§ 3. o Quando um município pertencente a um districto
rlcítorn I fizer parte de eomnrca pertencente a outro distrlcto, caberá ao julz de direito da comarca a que ,estiver
anncxo o referido município, e que fizer p-arte do meHmo
districto eleitoral, exercer todas as attrifiuições conferid::ts
aos juizes de direito.
§ 4." No Districto Federal 44 mesas serão constituídas
pelos Juizes de direito das varas cíveis, criminaes, da provedoria, de orphãos, dos Feitos da Fazenda Municipal, pretnres do cível e crime, promotores publicos, adjuncto& de promotm·es e por dons cleitor()S da respectiva secção, scevindo
ele i"crrctario o escrivão do juiz que a presidir e. um serventuario de justiça, ou na sua falta um cidadão designado pelo
prmnotor P pelo adjuncto, e f'unccionarão sob a pres idencia
do::; .inizr.::;. Pl'Ptores, promotores e ad.iunctos; na falta destes
se1·yir:í de Jl~'"'j,Jcntc o mcsario que tiver sido apresrmfadn pot~
nmwr nnmPro 1le eleitores da srcção, ou o mais velho, si tiver
havido empate entre os dous.
·
Os elnitores que deverem servir de mesarios com as autoridades acima indicadas serão apresentados em officio por
elr.ifores da rrspectiva secção, cujas firmas serão rHcouhecidaH, ao presidente da mesa eleitoral até 30 dias antes da
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eleição, observando-se em tudo o disposto no primeira parte
deste artigo.
Os nr·omotore" I' nd.i n netos designarão, por edital publicado pC'la impr·rns::~, o dia eiH que serão abertos os officios
em que llll'." for·Pm im!irados os nomes dos me&arios e farão
~~onsl.tu·, tk 11111 livro r ..:;peeial vor· Pl!t•s a!IPL'Io, rnhricado e
encerrado, as indicações feitas.
As demais mes•ns do Districto Federal serão constituídas
por tres eleitores apresent.allos por eleitores da respectiva
srcção P\1\ ol'fieim; ao juiz da :.'" vaea federal at(> 30 dias antes
da eJei~:ão r funceionarão sob a presidencia do mesario apresentado por maim· mmwro df' eleitores, ou do mais velho em
caso de empate, servindo de. seeretarios destas mesas os serventuarios dP ,iuslit:a I' na sna falta os cidadãos dP,ignadus
pr!lo referido juiz.
§ ri. ·Ao .iuiz dr· dir·Pilo da :!" vnwa federal COllll)Cte, .[0
dins anles da eleição, dividir o Districto l<'ederal em secções
de 300 eleit(,t'es cada uma, distribuil-os por essas secç:Jes de
arcôrdo C''lll ~uas rf'sidt•ru~ias, bem como designar as mesas
cleituracs, que deverão ser presididas pelos juizê.s, pretores,
J)romotot·es e adjunctos, de modo que em cada districto muninipal ha.ia l'~'ln \11<'1111~ 1111111 1nrc:a tH'L'sidirla pm· uma drstas
autoridades.
§ G. '' Fa.rá Jlnrlc de cada mesa como secretario·, ainda
que esteja snspen,;o do exercicin, um Labelliiío, official do
registro civil ou serventuario de justica designado pelo juiz
dt~ direi!" da cottH\I'(~a a CJllL' JWl'l.encet· o município.
Nos mnnicipio;:; onde não houver tabellião ou official do
regislro civil scr(t designado um d.os escrivães de paz e, na
falta (]{>stcs, ser:í. desig-nnflo urn €Serivão ad hoc. o qual exercerá as funeções do tabellião pnra os effeitos desta lei.
Art. 10. No caso de falta dn juiz de flireito ou do juiz
munieip:tl. pr·epat·a!V·~· ou distridal, será eHe substituído, na
prrsid,.ncia da nH·sa. \li' lo I" ~upplt·ute do subst.it.uto do juiz
fedrnl " 11:1 fail:l dn I" supplPnLe, nos municípios que não
forem sóde de !'Omarca ou de termo, será este subst.ituido
}Wlo p1 r':<it!t•nle da C:rrnar·a 1.\lunicipnl.
Nas riPmais soec1:ões eleit.oraes o presidente será substituído TtPlo me~ario flllP .Jronyer sido apresPntado por maior
rnum•·r·o dt• ,.J.,itnrP.~. n11 pP!n nw is YPl\rn, f'li tivPr havido empule nos offieios de indicação.
O c;r•t'l'!'larin, 110 t,a,;n dt• nfio compat'l'l~imeuto por motivo
de for·t:a rnaiol', sPr:í ~\rllsl iluidn po1· urn ~Pcretar·in atl hoc nomeadiO pelo presidente da mesa, devendo, porém, as actas de
installação da mesa ~~ da elPiçiío S~'I' lam.:adas nos livros a (],'ue
<;i} refere o art. 1 f.
Art. 11. Noventa dias pelo menos antes do dia designado
para a eleição, serão entregues ao ,iuiz federal nos Estados
:Pelas dP,Iegaeias fiseaes, c ao juir. federal da 2• vara pela
R11cr·etaria d11 lnler·itll'. "" llislril'lo FPdPral. os livros neceRsarios para a eleição.
Estes Iivi·os serão abertos, numerados-; rubricados e encerrados pelo refel'ido juiz federal, .e enviados sob registro
~os .itür.es dn clireilo das eomarcas nos Estados, 60 rfi.as pelo
menos anl~>;; d•i r\i~1. dP~i~nadn para a Pieiçfío c em numero
RIIITirif'nll' nara n rli.'ltribuiç5n de dous delles a. cada mesa
0
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de Sl\'~ão f•lei!l,ral dn. cmnnr·cn. observado o dísposto no
art. 9", § 3".
No Districw Federal serão remettidos dous livros a eada
um dos presidentes das mesas eleitoraes, os quaes os rubricnrfin, rlr\'PJH!o sor feita a remessa vinte dia>~ antes da eleição.
§ L" O .iuiz de r!il'rito, logo .quP os receba, rubricará todas
aR folha!' do.~ livros dnstinadns ú: eleil.:ão e remetter(L pelo
Correio, sob registro, a tempo de serem recebidos antes do
dia da eleição, dous a cada um dos secretarias designados
para servit·r·m na::; mt•sa,; e!Pilorni'S rins divrrsos Inunieipios
da comarca.
~ :?.v O e:;crivão do juiz federal perceberá· a gratificação
de 200 rrís por ~~ada termo de abertura c de encerramcntu
que l;:nr:ar· n"s livro!< destin.ados ao serviço eleitoral.
Art. 12. Quarenta e oito horas no maximo depois da
feita a f'Srolha dos mesarios pelos eleitores das diversas
see(;ÕPS, o .i 11 iz dr di I' ri lo Jarti publicar prla i tn prensa
na séde da comarca e, na falta de imprensa, por !'ditai
affixado na Camara Municipal da referida séde e nas subdiYisru's f'lPilnl'aP;: dos mu1ti1~ipio~. os nomes do:-; r>leitores dr,;ignadoR, fawndo igualmente, por offieio remettido sob
rrgistf·o, a l'I'SpPt:liva communicação ao JH'c:-;idcntP da mesa
Pkitoml P ao~ rnJ'Prirlos eleitores.
Pm·agrapho unleo. nceebida pelo presidente da mesa eleitoral a comBIUI!ie::Jção do juiz de direito; far·á elle publicar
pela ÍtOJli'PllSa, si linnvrt·, ou por edital arnxado na Camara
Muni1·ipal, no p1·azo dP :.' 1 horas, os l!Ollli'S rios Plr>ilol'l'!'l df'signado,;; pal'a l'azel'l'lll pari e da mrsa eleitoral.
Com a mesma antecedencia Sl'rão designados pelo juiz
dr dii'Pito da ~~onmt-ca OIS labellifies, offieiap;; do JrPgislro dvil
e srl'vnnt.uario~ q1w deYcrfio sen·i1· r~omo seet'''tarios das
mesas eleitoi·::Jr,:, dando-lbes imnreldiata communicae:W, sob
registt·o, brm el'lliO ao prPsidente da mesa elc'i.toral, mandando JmhJi,·ar pO!' Prlilnl rrpr.or!m:ido 11a imprensa. onde
houver, a designação feita.
Art. 13. Dez dias antes do designarlo para a elei,;fio, o
presicl~c:nle da wesn eooyocará os· d'~mais mesat·ios por edital
publirado pPia imp1·r·n~a. si lwun~r, ou affixado no edifício
da Camnra 1\Tunirip:-~1 o nos outros designados para nclles se
realizm· a Plr ir.fío. rrull'cnndo o r! ia, lognr P hora f'lll qur devem
comp::1recer 11ara constituir a mesa.
InceprndPntP de ta I c·onvocação. deverão comparecer os
referidos mesarios no dia designado para a eleição, salvo o
raSO rjp fOT'C'fl lllfl ÍOI'.
Art. 11. Reunido,;; dons mesarios. pl'io menos, no edifieio
dcsti'lnrlo pnrn llello fmwcion:-~r a mesa eleitoral. ás f> hor;:ts
do dia ma'''''ldn para a r!ric:fío r o :=::ccl'rtnf'io · préviamente
designado, far(t este apresentação dOs livros remetti.dos pelo
.iuiz de dii'Pilll, l:n-mnrlo-sp IlM J~lC!'lmns imnwrliatamrntc a
acta da installação da me:;;a, que será nssignada prlos meFHH'iOs presentes.
Al'f. 1 G. Tnslallada a mesa e antes de iniciado o tra.
balho dP rrrrhimPnto da,;; cer!ulas, officiará Pila ao .iuir.
fedrral, rommunirando a sua instaflaçfío, devf'ltdo ser este nfficio n:::signarln por tnrlos os mflmbros da mesa, reconhecidas as
firmns prlo l'oerl'larin r remettido no mesmo dia :;;ob registro.,
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Si nfío hnnYer ngrnria dr r.onrio na localid:ulr. a rr-

mr~sa sr1·:í frita drnt1:o dp !J'I'S dias ap<í~ a rl<'il:iio pela agrn-

ria mais 1woxima flllC rxistir dentro elo mesmo Eslaclo.
Art. iô. Perante a mesa reunida, ti em qualquer estado
do llrocesso da eleição, poderá cada candidato apresentar um
fi;::cal, que dever(L ser eleitor do ciistricto eleitoral ou do
Rstado, conforme se tratar da eleição de Deputados ou Seuadore's e Presidente e Vice-Presidente· da IJlepublica, pot•
o fl'it· in rli l'igirlo ao pt·r~idl'n h• da lllP~:l. rrt·ouhreitla a fi !'ln:t
l•úl' official de fé publica.
Tg•wl direito assiste n Paria grupo df' cincoenta eleitores
rla ~r·rr:iin. dPYcnc1n n ol'ficio srt' por todos assi~mHlo, l'CPOnlweirlas n~ firma,;; e instruido com documento f[tH' prove
sr1·Pm c!Pitores. nfí.o podPndo neste caso recahir a nomeação
rl•• !'isca! Clll intliYiduo qu0 não seja rlcitor da secção.
P:1rn,!!.Tapho m:ieo. Nrnhum elrif.or porlrrá as~ignar mais
rir nrn offirio r; si o fizrr. nii.o Sf'I'<Í o Sf'U nome contemplado
r•m nenhum clelleo:.
Art. 17. Apmndos os officios de apresentação dos fisraos. terú começo o trabn lho rle recebimento das cedulas
!los rleitnrPs qu 0 cnmparecercm, devendo o recinto em qun
r•sl iYPI' :t lll<·~n .~<·1' .~•·p:u·:ltlt• Jllll' 11111 ~1·adil rh ~r~ la Plll !f\11' ~~~
r• llllit'f'm n" rlritm·P>', dP mr•dn. pr11·•'·m. 1{1\1' llu·s seja l)Ossi,·l'!
f'if;r•al iza1· n eleiciio.
~ Lo Anl rs de começado o rrcebimrNto rlas cedulas, o
prr'.<lidrnfp rl::\ mesa mostrar(t no eleitorado a urna. qne dever{,
se achar sobre a müsa, para que so vrrifiqur estar a mesmn
vnsia.
Estn lll'llfl f.Prá rlnas chaves, ficando uma soh a guarda
rln prPsirlPn!P 0 a nufrn rlo src.rf'!ario.
·
~ :2." O secrotnrio da mesa lavrará em seguida. nos dous
livros. a nela de cnmcço da eleição, a qual será assignada
em ambos os livros por cnda rleitor, ante~ de depositar nl
m·na a sua c\ednla.
~ 3." Nenhum Plf'itOI' será admittido a votar sem prévia
rxltihir:iln rln .~l'll iiluln. o qual >"Pl'Ú rlr~fatln r ruht·it•arlo p0ln
pi'PsirlPniP rlfl nwsa. e da ~~ai'IPirn rlP identifiear;iio rnhrieada
pPlo .iniz rp1P hflll\'f'l' rwrlr>twrlo n alislanwnto. no~ lo~ai'f'f;
OntiP ltnn\·er cst,,. SN'vir:o. não lho JlOtlendó sct· rernsurlo 11
\o In. ~i o fizer.
Si n mesa tiVf'l' .instos motivos para suspeitar da idcntirladr~ do Pl!'itor, tnmar:í. o sen voto rm f\Cparado e reterá n
titulo nprP~f'niado. envinndo-o rom a cNlula á junta apurafhll'a rl:1s t•lnir,:.iirs na cnpital.
& !1." E' Yedada a assignatura, por outrem. do nome do
Pleii.C1t' na neta a que ~n reff'rf' o ~ ~". sob qualqiHW pretexto,
rlP\·r·JHl<l "'"' f'llll.~irll'l'~rl" all"l'llh• o f'lr•i!nr lf\11' 11fín pudr•t· as-

~ig'Tl::ll'.

~

ti.o O vnl o do 0leit.or ser:'i escripto em cedula rollo<·ada
i'Prharln c ~rm rlisLinct.ivo algum, podcmlo ser
i•nJH'r>ll,:l I' 1\r'\r>llrlo ll':lZPI' a intlir'nr:iin rla Plr>ic:iin c!P quP sP
tPatar.
~ fi." O !'i.-;1•n 1 quP l'•'ll' nlni 1111' dn on ft·o mun ieipin, disti·ido dP 11ar. rH 1 ~··er:iit.' 1•lr> ilnt·al, vnt::u·:l onde est.ivrr exercrnrln fi'' fnncr~C"'" d·~ fisrnl. cxhillindo, porém, o seu titulo
r•m Íll\'fllncro
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de f'lt:ilnt·,, 11 qual SPl'(L J:uht·ieatln pelo l'l'C~iLkllle <.la tuesa.
com deela1'a1:ii" abreviada da data.
§ i." .!!'inda a -volat;ãu, o secrctal'iu, pruseguinuu ua esct·iplura Lia ada, nesta dedurará o numero de P!Pilot·es que
votaram e dos que deixaram de comparecer, procedeNdo-se
em seguida á apumção das eedulas.
§ 8." Aberta a uma em pre:;ença do eleitorado. c dclla retiradas as cedulas, serão as mesmas reunidas em maços de
50, depois de separadas as que se referem á eleição de Deputados e as que se referem á eleição de &mador. sendo coRferido em seguida o numero total das mesmas com o numero de
e leilore:; que <mmpareceram.
§ 9." Tel'minada esta verificação e distribuido o trabalho
entre os mcsarios, terá começo a apuração das cedulas, lendo
o presidente cru voz alta os nomes dos candidatos votados
para Deputados, depois do que submetlcril a cedula ao exame
do,; fiscacs c de' mais mesarios.
A apuração dos votos para Scnadoe será feita depois do
finJa a apurat;iio das eedulas para Deputados.
§ 10. A ecdula que não tiver rotulo será apurada, excepto
no caso de, na mesma oecasião, se proceder á eleir;ão para
mah de um cargo c de cada eleitor votar com mais uc uma
cedula.
§ 11. ::-;crão <ipuradas em separado as cetlulas que contiverem ulLeraçõcs por falta. augmcnto ou suppressão de soI.Jrcnomcs ou avpcllido do cidadão votado, de modo que não se
possa verificar que se refere claramente a individuo determinado. 'l'aes ce.dulas serão rubricadas pela mesa e remeLti.
das á juuta avuradora da capital. ·
§ 1~. Não serão apuradas as ccdulas:
a) tJuando eunl i verem nome riscado c suiJsLiLuitlu ou
não por outro;
b) quando, procedendo-se a ma h; de uma eleição conjuntamente, contiverem declaração contraria á do rotulo ou
não houver indicação no involucro;
c) quando se encontrar mais de uma dentro de um
mesmo involucro, quer estejam escriptas em papel separado,
qnct' no mesmo involucro.
§ 13. Terminada a apuração, o secretario continuará a
ht\T<Il' a acla, consignando-~e nclla o numero de (',('dulas
apuradas. o numl't'O de Yotos obtidos pelo caudic\alo, o
numero de cedulas apuradas em separado com os nomes dos
votados, o numero de cedulas não apuradas, com a dCISigaaç5o do~ motivos, tudo, emfim, quanto occorrer no pro'cesso
de apuração c durante a eleição. Esta acta será assignada
]Jelos mc~al'ios c f'iseacs, tlcclarando-se, em seguida ús assignaturas, si algum fiscal se recusou a isto, sendo esta declaração tambem assigaada pela mesa, reconhecidas as firmas
dos mcsa1·ios, fiscae'' c eleitores que compareccrt>m, pelo
sccrctar.io ela mc3a. O resultado da apuraçoo será immediatnmente publicado em edital affixado' no edificio em que se
ther realizado a eleição e pela imprensa, si houver, entregando-se aos fiscaes, m:ediante recib,o, um boletim com o
rcferid,, resultado', assignado pela mesa, reconhecidas as firmas d0s mesarios pelo secretario ..
Concluidos os trabalhos, serão os dous livros rerncLtidos
ao presidente da junta apuradora na c;apital do Estado e

continua aqui->
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no Disl.rir·lo Fcd\'J'ai, aeoJupaulmdus du lltn ofJicio !la mesa,
HOh rcgi~lxo, 110 dia irmucdiato ao da terminação dos tt·aball!cs, devendo o presidente da Junta Apuradora, concluída a
apuranãu, reuwtter um dos livros á Secretaria do Senado e
outro ·á da Camara diJS Deputados, aoompanhados de officio
sob registro.
As mesas eleiluraeo, lrogo depois de terminada a eleição,
dar·ã1J H~l' resultado' eru boletins aos agentes do Col'reio e aos
t.l'legrapltisl.as do T.clegraphO Naci:onal e das estradas de
ferro, devendo os agentes do Correio remettel-os em officio
reg:si,L'arltO ao Pre~idcnt.r; do Estado e aos Presidentes da Car:•ara I) d1J ~cnadu c os tclcgraphistas em tclegramma ás mesm;ts auí ol'idades.
§ 1-í. A neta da eleição. bem como a da installação da
müsa t'leil.oral, serú tr·ans•cripta no livro de notas ou no do
I'l)gistro l'i\·il prlo tabcllião, üfficial do registro ou serventual"io d1) .i tt~l iea que Sl'l'vir llP ~cer·el a rio da mesa, designando
pt'ü\ i:trr•l'lile o .iniz (~!) dirl'ilo o livro do registro civil no qual
.'il'l':Í. r1·ila a lrauf>('L'il'\:iío. ~i u se1~rnLario fôr escrivão judicial, a Lrans1:ripeiiu .~~·r·ú fpifa no prot.ocollo de audicncias; si
fo1· st'l''>l'ltin:trio de jw<fir:a. nii(l '<•brigado por lei a ter livro
de rc;;islro, a trau~erip1;iío ,serú feila em livro especial, aberto,
lllllllPI':H!o. r·niH·if~::Hln e r·ncerrado pelü juiz de direito.
,\ fransr·l'ipr:flo sr~l'ú assignada pelos mesarios e tamlbem
pelos l'isl'ars que o quizel'cm.
,-\ri. IH. No e:1'o dr não haver elciç.ão em qualquer seC\)fío eleitoral da s,;de dos municípios que compõem a comat·r·:l, 1111 do 1 li,.;f I'ÍI~IP t<'pi],•ral, l•ot· fa\la de comparecimento
(J,,, dom·. mcsari'o's, JlOt' não lerem.sido indicados, .ou p<lr outrO
qualqr;n mot.ivD, poderão .os eleitores da referida secção votar pr•J·anf e a llll'sa d:1 ;;;cr~r:ão mais proxima na mencionada
sódP. ~c·mlo' admilf.idos a votar dcp;ais que o ultimo dertor da
sceç:ío l!ouvm· votado, fazendo-se de tudo mençãG na neta.
0s vol.tls destes elPi[ores serflo reeehido5 c apurados pela mesa
elll s1·parado.
~i a secção dl'iluJ·al que uão funcciouou fõr situada
fór:1 da f'l'de dos Jll,micipios, poderãJ() os eleitores da referida
see\:fío votar na sPc~ão mais proxima, ou requerer, no prazo
de M\ horas. ao juiz de direito ou ao juiz municipal~ si a
S(•c:;ão :•erl .. n,'PL' a I ermo qnc fNrha juiz tpgado, que sejam
tomado:-; os Sl'll~ Yol"~ I'Jl\ ('at·lnrio prlo fabPllião que for
d1c~ignac'1'.
·
,Esta pel i(:ãu sú poderá set· indeferida si os titulas
cos ehtl ores L'SliYel'l)lll rubricados pela mesa perante a qual
llvcrcm cllf's yot.ado, segund'u· o dispos•to no art. 17, § 3°.,
Ddcricla a petiçiio, será lavrado o termo JilO livro de
r.otas, ;llllieantlo o's L'lcilores os seu~ candidatos.
Este lermo sPr:·, assi:.:Hado por todos os eleitores c pelo
juiz Lh~ direito', ou juiz municipal, em ultimo logar.
J'acagraplw tm ieo. Pel'o' ta'belliãlo que lavrar o termo
serão 110 mesmo dia extrahidas tres cópias do mesmo, as
qu:ws, a~si~11ada~ i~tJahliPHle ]lPlos eleitores e pelo juiz de
direito ou juiz munieipal, serão enviadas, no prazo de 24
horacS, pelo juiz de direito, ou ,iuiz municipal, sob registro,
uma ;w presidente ela Junta Apuradora,' uma ao Senado· ou~
tl'cl ú Gamara..
'
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Qu~illdO a eleição' fôr para preenchimento de '\"aga, bastará qu(' seja remettida uma cópia do termo ao Senado. ou á
Camara, eoÍJl'orrne se tratar de eleição de Sen.ad'o'r ou Deputado, e outra ao presidente da Junta Apuradora.
Art. i 9. E' garantido ao eleitor, ao fiscal e ao candidato
o direito de ofl'erecer protesto escripto .quanto ao processo
eleitoral, den•udo tal protesto ser mencionado na acla c, .iuntr.mente co·m o contra-protesto, que á mesa qualquer fiscal
ou eleitor· da secção, porvcntu'!:a, opponha, ser enviado em
Lirigiual, d0pois de rubricado pelos mesarios, ao poder verificador, por i utcrmedio da Junta Apurallora, juntam ente
ema u livro de a c tas. Si o protesto fôr referente, tanto á eleição dc Senador e,omo á de Deputado's, deverá ser apresentado
em duplieata, aeonrpanhaudo eada um dos exemplares o livro
de c; ctas dcsf irwJo :•.c• Senado' c ú Camara dos Dcputad,os.
Ar'. .:.'0. O juiz de direito, 40 dias antes da eleiçãp, div !ditá a culllan~a t>m tantas se.cções quantas forem as mesas
elPitoraf'~·. dislr·ibuindo os eleiton•s com a pu'ssivel igualdade,
pf'!ns diY•ersa~ sc•eçÕL'H, eaiJcndo-lhes o direito d·e reclamar,
si outra for a ~ua residcncia; e mandae:t publicar a distribui<;;ão por L'dital no pt·azo de :!·í horas c ·extrahir por cópia a
lista cJ" l'll'if rl]·cs de cada seeção, em :ordem alphabetica,
remdí.cn.cJn-a au pr·-~sident.e da respectiva mesa eleitoral, 20
dias pí~l.D JJH'IIOS ant(•s ela clei!:~O, depois de a ter numerado,
rubr ii·.adü, datado' e assignado, afim de por ella ser feita a
chaawda dos deiLor·.~s.
Esta chamada será feita por um dos mesarius designado
pelo presidente, votando 'o's eleitores pela ordem da chamada
e fazendo-o depois desta terminada, porém antes do prosegui·
mento da redacção da acla, os rnw tiverem chegado depois de
chamado o seu nomC'.
Na falta da lista de chamada, os eleitores serão admit.
tidos a votar, mediante a exhibicão do titulo, que ficará retido 'e só ser· á entregue depois de lavrada a acta.
Art. 21. Ao presidente da mesa cumpre, de accôrdo com
os mesarios, resolvet· as questões que se suscitarem, regular
a policia no recinto, prender os que cr;>mrnetterem crime, fazer lavrar o respectivo auto, remcttcndo immediatamenlc, com
o mesmo aulo, o dclinqucnte á autoridade competente.
Art . .:.':!. E' prohibida a presença de força publica dentro
do edifício ou nas suas immediações, durante o processo da
dcirão.
·
"Art. 23. Ni:ío h a incompatibilidade para os membros da
mesa que preside as eleições, nem para os membros da junta
apurartrra da Capital.
DA APURAÇÃO GERAL DAS ELEIÇÕES

Ar-t. 2-1. A apuração gerai da ~leicão de Deputados. Senadores, Presidente e Vice-Presidente da Repiublica será feita
na capital do Estado e nó Districto Federal.
Art. 25. A .i unta apuradora compór-se-ha do juiz federal, como IH'csidente, do seu substituto, e do representante
do l\finisterio Publico junto ao Tribuna] Superior de Justi'ça.1
No Districto Federal servirá o juiz federal da 2• vara.
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i'al'~t~rapl1o 11niel}. Servir:"t de secretario da ,juhtà o est:.!'iv;iu do ,itliz I'Pdnral, P, no c·aso de havm· mais de um, o que
Jll'lll ,itti:t, l't'll, dPc>ignado, ~~·ndn su]Jstituidu o juit. federal na
Jltcsideucia, no caso de falta, pelo seu substituto.
Art. ~li. Nu l'alla dt) dons memhros da junta, ou dos llllP,
t',IHIJO suhsLilulos, estiver!'m no exnreieio de suas i'uncções, não
~L' prm·.,•det·;í ú apurat;.fío da l'!eição.
Art. 27. A junta deverá reunir-se para a apuração da
f'lt•.it;fíi" t'nli11aria tk DPvnt.adOs c Senadores trinta dias apüs
a ;·;·a!iza~fín tleslr~, ~ís I t h'o'ras, no edifício da Camara Munit•i1•:d. dt'VPIH!n t:ralmlhal' em dias succcssivos ató a j.ormina,rií11 dp~ lra!Ja lhos, nftt) po'dentlo, l)0r1ím, exceder de oi to dias,
s;~ h n 11 raso prnv is! o no art. 30, § t". Si no dia da reunião
ui\tl l'!t':lpan·i~Ol'L'Ill pr~l,o menos do'us membros effectivos· da
juill:1. 1111 ns qtw, emnn su!JstiLntos, estiverem em pleno
<;'-:l'l't:ieito' 1li~ C'll:t" l"t~l1!'1.:ÕPS, fii~:Jl'fio OR trabalhos a!liadOS pal'l\
o dia ~'Pguinlc; e :-;i ainda nnsse dia, até ás 12 horas, velo
l!lt'~llltl llloliYP nfí11 "~" purkt· i11~taila1' a junta. não .;r proeefll'l';í. :í. apm·a\,'ão da P!r~il:ão. NPstc e.aso o J)['esülcnlc providt•tteüu·:í. nos lerlllos dn § l~l do art.. 1 i, sobt·e a remessa
tio:: Jiv1o;-; da nlni~,;ão ac.s seus rcspectivtis destinos.
,\ri. :?S. O Jll'ec;idmtle t·onvoeará, eom antccrdencia de
ciPI''l
dias, os Illl'lltln'os da junta, mnmnciando na mesma
Ol't·nsifíll por {:dilal, roprocluzillo pela imprensa, o dia, logar
'-' llr m em qtw e'u'nH'r,arilo os trabalhos de apuração da eleição.
l'ara:,:rapho unit·o. JudepP!ldl'llle de t~onvoeação, os membros da junta deverão comparecer no dia, logar c hOra designados 1wsla lei, r,ara o começo dos trabalhos, sendo rele~
vados da pena Jómente os que provarem devidamente o moliYo dn força maior que impediu o seu comparecimento.
Art. 2!l. As sessões da junl::t serão publicas, sendo pcrmil.lido aos eandidal0s. ou seU'; pr0enrarlores, ter asscnlo na
l!Je('a ])ara fiscaUzar a apuração.
Art. 30. A apuração só poderá ser feita pelos livros
rl'spcelivos, rcmcttidos pelas mesas eleitoracs de cada municipio clP Estarlo ou pelas do Districto Federal.
§ i. o No caso de haverem sido remettidos ao presidente
!la ,THnla Apuradora mais de dous livros referentes á mesma
!lecr,:ão, a junta suspenderá a apuração desta eleição. deve~do
o IH'CS•idenle immcdiatamente nomear dous tabelliães, que
procederão ao rxnme da firma do juiz federal, lançada nos
lermos 1k ahPrLnra c encerramento dos livros, c ao exame
cmnpm·ativo das firmas dos mesarios constantes do officio a
que se rel'erê o art. 15.
§ 2. o O laudo dos peritos deverá ser dado no prazo de
:!í llOl'a,;, rlnvcndo a .iuula apurar a l'lei()ão qun llOr Piles .fôr
('l)nsiderada verdadeira, em vista da authenticidade das firmas.
No 1·asu de ilivcq;cncia dos peritos, não será apurada a
eleição.
§ 3. o Não será apurada a eleiçãll lançada em livro quo
não trnha sido aberto, encerrado, numerado c rubricado pelo
juiz federal, rubricado pelo juiz d:e direito; ou do qual constem aelas que não tenham sido assignadas pelo.,; eleitores que
votaram e pelos mesarios •.
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Em IH'IIluun outro caso, e sob -qualquer pretexto, deixará

a junta de apurar ·a eleição.

Na falta de livros referentes á eleição de qualquer seccão
c f!Í liOUV''l' o juiz de direito da comarca ou o juiz municipal.,
ou preparadOl'; e m-iado ao presidente da junta apuradora a
cópia da r*'i<:ão realizada em cartorio, por ella será feita a
UpUI'<1CÜO.
Si tiverem sidu remettidos á junta os livros referentes á
(']Pir:ão U(' Ullla s•~l'\,'ão o tambem a •rúpia da mesma eleição
realizada em cartorio, a junta determinará que se proceda
ao exame comparativo das firmas do juiz de direito, ou de
quem presidiu a respectiva mesa, dos mesarios e dos eleitores,
nos termos do § 1" de&te artigo. Si ambas as eleições forem
consideradas verdadeiras por terem nellas votado ·eleitores
differentes, sor:'i apurada a eleição feita perante a mesa da
respectiva secção.
Art. 3-1. Insta lia da a junta no dia designado no art. 27,
dará dia começo aus trabalhos, depois de lavrada a acta de installação no livro abaixo indicado, pela apuração do i • districto
eleitoral, observando-se a ordem numerica em relação aos
demais.
Paragrapho unico. Terminados os trabalho& da junta no
fim de cada dia ús 16 horas, será lavrada pelo secretario da
mesa, em livro aberto, numerado, encerrado e rubri·cado pelo
presidente da junta, uma acta, que por todos os mesarios será
assignada e da qual constarão as eleições apuradas, as que
não o foram, com indicação dos motivos, e o numero de votos
obtido por cada candidato.
O resultado dos trabalhos de cada dia será publicado no
dia irmuedh1t" em Pdifal. pela imprensa e affixado no logar
da apura~.:ão, do qua\ constarão todas as indicações acima
mencionadas.
Ao~ candidatos ou seus procuradores serão dados boletins assignados pela mesa, reconhe-cidas as firmas pelo escrivão que servir de secretario, após a terminação da apuraçüo ,em cada dia.
·
Ar i. 3~. Clmcluida a apuração das eleições, lavrar-se-ha
a acta geral da apuração, contendo a votação total. mencionadas as elei~:ões <1puradas. as qup não o foram as 'representações, recln mar:Ges ou protestos apresentados. '
Em seguida serão publicados por edital os nomes dos
cidadãos votados, na ordem numerica dos voto& recebidos.
§ 1. o JJa <H~ ta ger·al Pxtrallir-se-hão ns cúpias necessarias,
as quae;;:; del'"i.s do a~signad<Js pela juntn., reconhecidas as
firmas Jldu l'.:;erh'üo qu'~ servir de secretario serão remettlcl:l~: uma a l'nda nma das SPcretarias da C:Únara c do Senado c uma a cada um dos eleitos para lhe servir de diploma.
Quando impressas, serão as cópias concertadas e a&Signadas pelos membros da junta, reconhecidas as firmas pelo
seel'darin . .\s 1~rípias da aela geral destinadas ao ~cnado e
{t Camal'a th' !Jnputados serão remettidas, pelo Correio, sob
rngislrr>, ;li'''"'Pan!Ja.das dos pn>lPsto:>.. l'on~ra-prof.csLos e rec.lam;v;õl'S, pnt·v•·n~m·;,, aprcsl~ntados ás juntas nprn·adoras e
:ís '"''"a~ ,.l,·i!'":t''~ ,. pda Ine~llla fórum delenninada no
art. lV.
Poder
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c, " Elll'L'l'l'ado o prnt·P.-;c;o e!dtcrat eurn a verificação de
t~"-· ~t·rfín tit >oh idn:-; ;111 ,iui7. seet•iunal.. al'im du UH l'emdlt'l' ;10 juiz do dit·t•il,u; quam!o :'() iÍVI'l' dl' IJl'OCCdlJl• :Í. P!eiçflo para cJ [li'ccncltiJnnntu dt~ vaga ua rept't•scntat;ãt~, os livrm: das dtff('rrmtes sec\;Ões.
E:-:1 a ü•·yui\H•.flo .'>!'I'Ú rei la t.lonf t·o de lt·iul a dias conlado,; lia
(k] i IJI)l'a\:fín so!)Í·p I) pa l'Ot:f:J' da Cornm i~~ão; Clllll)Jl'illdO razl'l-a :w i" Seta·eL:ll'io do t'enado n da O:unara.
Art. 33. No caso de preenchimento de vaga de Deputado
ou ;:k'l:trlor; a junta se rPunir:í !Tinta üias devois daquelle em
que se houver realizado a eleição.
JWd•;l

IJ.\ EL EGIBli.IDADE

:11. Sflo condir:iir~s de elegibilidade:
r. Pam o CilngTt'""n Nacional:

A ri.

1", ~~,.;far na po~,.;t• do~ dil'c:if11~ de· t•idatliín hrazilPÍI'n e
SPr alistav-cl como eleitor:
2", para a Cmnam doR Deputados trr nmis dl· quatro aunos du eidadão hrazileiro f' para o t!cnado mais de seis anno::
e ser maior de 35 annos de idade;
Il. Pam Presidente c Vice-Presidente da Ilcpublica:
1°, ser brazileiro nato;
2", estar no exercício dos dit.·citos politicos:
3°, ser maior ele 35 annos.
D.\

INELEGIBILIDADE

Art. 35. A inelegihi !idade determina n nu !!idade dos
votoR <qm~ n•eahirrm sobre os l'idaclãos <tJUr ll!•l!a ineirlarn, para
o effcilo de considerar-se eleito o immediato em votos, salvo
o disposto nú artigo seguinte.
Art. 36. O immcdiato em votos ao inelegive! só poderá
::;et· t't'L:onlteeido ;;i o!Jtiv•T mais de metade dos votos dados
ao inelegiYel; uo caso eonlrario, Ilroccder-sc-1h a á nova eleição,
para a qual considerar-se-ha prorogada a inelegibilidade.
1Paragrapho unico. No calculo daquelle quociente eleitoral só ser fio computados os votos julgados validos.
Art.. 37. Sfío inelegíveis para o Congresso NaciOnal:
I. Em todo o tcrritorio da Republíca:
a) o Presidente e Vice-Presidente da nepublica, os Governadores ou Presidentes c os Vice-Governadores ou VicePresidente~ dos Estados;
b) os Ministros de Estado, os d.irectores das respectivas
secretarias e os do Thcsouro Nacional;
r:) os ministros, clircct.orcs e reprcscnlmctes do ministcrio
publico no Tribunal de Contas;
d) os chefes c sub-chefes do Estado-Maior do Exercito c
da Armada;
c) os magistratlos f·c!lcraes c os memLros do ministerio
publico federal;
f) os funccionarios adminisl.rativ.os federacs d.emissiveis
independentementr d<e sentença judicial;
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u) os presidentes e directores de baneo, eompanhia, sociedade ou eHJIH'eza que gose dos seguintes favores do GovenlO Federal:
1•, garantia de juros por subvenção;
2•, privilegio para a em1ssão de notas ao portador; com
lastro !'lll ouro ou não;
3'', hew;ãu PU reduel,'ão tlo illl]Josto ou taxas federaes
•:mwetlidas em lei ou contracto;
4", contractos de tarifas ou concessão de terrenos;
5", privilegio de zona ou navegação;
I1. Nos respectivos Estados, equiparados a estes o Distr·iclo Federal:
a) os ]lnrenles consanguineos ou affius, nos primeiro e
suguudu.-< gi'<ÍOci, dos Gon~rnadores ou Presidente dos Estados,
ainda que elles estejam fóra dO exercicio do cargo por
occasião da elei~:ão; c até seis mezes antes de lia, salvo si
_houverem exercido o mandatr\ legislativo na legislatura anterior ú eleição dos referidos Governadores, ou o estiverem
exerce11do ao tempo della;
ú) os parentes eonsauguineus ou affins. 110~ mesmo,s
gráos, dos Vice-Governadores ou Vice-Presidentes dos Esta~
dos que 1, ·HlwrH c·xer·cido o governo nos seis mezes anteriores
á cleí(:ão..c;;a!vo a excepção mencionada na Iettra anterior;
c)
lllagistl'ados P8tatloaL'S u os membros do ministerio
puhlit:o dos Estados;
d) us chefes de inspecção permanente militar;
e) os fu nccionarios investidos de
•1ualquer com mando
de Jorc,:as ti" terra ou du mar, policia ou milícia, não com]J:::ehendidos os officiaes da Guarda NacionaJ;
f) os fnneeionarios administrativos estadoa<'S demissíveis indcpcmlenteruente LIL' sLmtença judicial;
III. JDm qualquer· Estado e no Districto l<'edcral, os parentes eonsauguineos ou affins do Presidente c Vice-Presidente da llepublica, nos vrirnciro e segundo gráos, até seis
mezes depois da cessa~:ão das respectivas fuueções, salvo a
cxccpçfio constante do n. IJ, letra a;
IV. Nas respectivas eit·cumscl'ipções, as autoridades policiaes.
·
Art. 38. São inelegíveis para os car·go:; de Presidente e
:Vice-Presidente da Republica: ·
a) o Presidente para o período presidencial seguinte;
ú) o Viee-Presidente que exercer a presidencia no ultimo anuo do período presidencial, para o periodo seguinte.
e o que a estiver nxerceudu por occasião da eleição, entendendo-se por ultimo anuo do período pT><esidencial aquelle em
que vaga se der, eontaudo-se até 90 dias depois da mesma
:vaga;
c) os Ministros de Estado ou os que o tiverem sido ató
jSO dias antes da eleição;
d) o~ parentes eonsanguineos ou affin~. nos primeiros e
segundo gl'úos, do Presidente e Vice-Presidente que se achar
om nxercicio no momento da eleição, ou que o tenha deixado
alé seis meu~s antes.
Art. 3D. Salvo os casos já previstos nos artigos anteriores, as eausas de inelegibilidade permanecem quando o
exercício do eargo ou funcção publica preceder á eleição -

os
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1111 seis mc~cs, na hYJlOf.hpse da pl'imciL·a IHll'Ío da alinca

a,

(Presidente e Vice-Presidente da Rcpublica) c de trcs mezcs
nas hypothcscs da segunda parte da alínea a e das alineas
(J, C, tl, C, f C g dO TI. J; a, V, C, li; C e (do ll, JI; e naSdOS
as. III e IV do art. 37.
Paragrapho unico. Considera-se cessado o exercício do
cargo ou funcção publica pela terminação do mandato electivo, exoneração, aposentadoria, inactividaclP. inbilacão ou
disponibilidade.
DAS NULLIDADES

Art. 110. Só podem ser annulladas as eleil;õcs n·os casos
expressamente previstos rio artigo seguinte.
Art. 41. São nullas as eleicões:
1", quando realizadas perm~te mesas constituídas po~
n10do divm·so do prescl'ipto em lei;
2", quaHdo realizadas em dia e Jogar diver~os dos legalruento designados;
3", quando os livros em que forem laveaJas as actas não
estiverem rubricados pelo juiz federal e pelo jui:: de direito
e não contiverem termos de abertura e encerramento assignados pelo primeiro;
4", qnando se fizer por alistamento clandestino ou fraudulento;
5", quaHdo as actas não estiverem devid11mentc assignadas pelos eleitores e pelos mesarios;
6''. quando houver prova evidente de r0cus::t. de fiscaes
apresenfados pelos candidatos ou por um grupo de eleitores;
'i". quando houver prova de fraude que altere o resultauD da eleição.
Art. 42. A Camara ou. o Senado mandará proceder a nova
rlei(:.ão, sempre que, no reconhecimento de poderes de seus
membros, annullar por qualquer fundamento mais de metad~;
dos votos do candidato diplomado, deduzidos do calculo os
votos de duplicatas de actas, desprezadas por impossibilidad~
de se verificar qual de lias é a verdadeira.
Da mesma fórma se procederá com relação ao candidato
mais votado que deixou de ser diplomado por não ter havido
apuração da eleição na capital do Estado ou no Districto Federal; c, para verificaç~o de qual seja o candidato mais votado, a Commissão de Poderes preliminarmente fará a respectiva apuração, em face dos livros da eleição que tiverem
sido enviados ao poder verificador pelo presidente da Junta
Apuradora.
Em todo caso não se fará nova eleicão, si o candidato
diplomado ficar com maioria de volos sobre os demais candidatos.
DAS VAGAS

Ar L -13. O cidadão eleito Deputado ou Senador pódc, de~
pois de reconhecido, renunciar o seu mandato.
A t'fliHtneia uma vez expressa, verbalmente ou p01· csct·ipto. se eonsidot·ar{t eompleta e definitiva, cumprindo 'á
Me8a da Camara ou do Senado Jazel' immediatamente as communicações legaes llUl'a o preenchimento .àa vaga.
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Dar-sc-ha por comprovada a renuncia quando o Governador do Estado e o Ministro do Interior della tiverem conhecimento por communicação da Mesa da respectiva Camara a que tenha o representante enviado a sua renuncia.
Aberta a vaga pela renuncia ou por fallecimento do J·epresent.ante, será ella preenchida no prazo maximo de tres
mezes, eontados do dia da renuncia ou morte, sendo designado o Llia para a nova eleição pela Mesa da Camara em
qUe se (!f;r a vaga, si o Ministro do Interior, no Districto Federal, ou o Governador do Estado não o tiver feito no prazo
de 30 dias da data da renuncia ou do fallecimento.
No intervallo das sessões legislativas será exercida pelo
Presidente da Camara e do 8enado a attribuição cOnferida ás
respectivns Mesas.
Art. .-\4. O prazo para o preenchimento das vagas abertas
no Senado e na Camara em virtude de acceitação por parte
de quali]uer dos seus membros de cargos ·cuja incompatibilidade com o mandato fôr .ou estiver prescripta em lei, contar-se-ha: no caso de haver data designada para a posse do
eleito ou nomeado para taes cargos, desta data; e, na hypothese contraria, do dia de sua posse ou investidura, independente sempre de qualquer communicação.
DA INCOMPATIBILIDADE

Art. t,;:;. Durante as sessões o mandato legislativo é incompativrl com o exe·rcicio de outra qualquer funcção publica, considerando-se como renuncia do n.andato semelhante
exereicio depois de reconhecido o Deputado ou Senador.
Art. 46. Não se comprehende na disposição do artig.o
anterior o desempenho de missões diplomaticas, commissõe.o,~
ou commandos militares, desde que preceda licença da Camara a que pertencer o representante da Nação, e, independente de tal licença. nos casos de guerra ou naquelles em
que a h.oma ou integridade da Nação se achem empenhadas.
DOS DISTRICTOS ELEITOfiAES

Art. 1,7. O territori 0 da Republica dos Estados Unidos
(]n Brazil fica dividido em districtos eleit.oraes pela seguinte
fórma:
I. Consut.uirã 0 um só districto eleitoral os Estados do
IAmazonaB, Par:í, Maranhão, Piauhy, IUo Grande do Norte,
l'arahyba. Alngoas,,. Sergipe, Espírito Santo, Par::mtt; Santa
Catlmrina, Goyaz e Matto Grosso.
II. O Estado do Ceará fm•mará dous districtos eleitoraes:
§ 1. • O primeiro districto se comporá dos seguintes municípios: Fortaleza, .:2orangaba, Redempção-, Pacatuba. Aracoyaba, 1\faranguape, Cascavel. Aquiraz, Beberibe, Mecejana,
Soure, S. .João 'de. Uruburetama, Pentecoste, Guarany, São
Francisco, Itapipoca, Paracurú, Tra:hiry, Acarahú, Camocim,
Granja, Sant'Anna, Palma,· Massapé, Meruoca, &lbral, Santa
Quiteria, Entro Rios, Tamboril, Ipú, Ipueiras, Campo Gran-
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cte. Ibiapina, S. Benedicto, Tianguá, Viçosa, Independencia,
Cratheús, Caaindó e Caridade.
~ 2." O segundo dislricto se comporá dos seguinies mu.nicipios: Iguat'\:t, Jardim, Porteiras, Brejo dos Santos, Milagres, Barbalha. Crato, Missão. Velha, Aurúra, Lavras, Icó,
Assar é, Saboeiro, Sant'Anna do Cariry, Quixará, .S. Matheus,
Tauhá, Arneiroz, Varzea Alegre, ·Pereira, Benjamin Constant,
Senador Pompeu, Pedra Branca, Boa Viagem, Quixeramobim ..Jaguaribe-mirim, Limoeiro, Camvos Salles, Umary, Morada' Nova, S. Bernardo das Russas, União, Aracaty, Cachoeira, lliacl~o do San~ue, Baturité, Mulungú1 Coité, Pacoty,
Ir::w~ma. Arar1pe, .JoazCJro e S. Pedro do CratO.
IH. O Estacto de Pnrnamhueo formará tres districtos eleitora-:s;
§ 1. 0 O pt·inwiro districto se comporá dos seguintes municípios: Recife, Bom .Jardim, Goyanna, Jguarassú. Itambé,
.Jahoaliío. Li1mwit·o, Nnzardh, fllinrla. {lú" d'Alho, São .LnnI'l'li''O l' Ti1nbaúha.
, ~ 2." O st·~mulo disl l'ido st• eompot·:í dos seguintes mnnicipi(ls: Carua1·ú. At'lla J>ruta. Alt.inho, Amaragy, Barreiro.s,
13e·,,errns, Bonito, Brc.io. Cabo, TSscada, Gamelleiea, Gloria;
Grav~>f:'1. !po,iuea, Pnllllarc:::, PnnPIJas. Q•Iipapá, Rio Fornwso, f'!,•,·inllaenl, T:itp!:H'etinga n Victoria.
§ S." O terc,.iro dislt·idn sp cumr1or:\ d11s srguintes mnnir.ipill.~: }'PS(ftlt\ÍI':I. Aguas
DellflS. i\lago:J. de Baixo, nclrnonlt•, Bna Visla. Bom l:llnt'lnlhn, Hnique. Cabrobó, Canhotinho. · Gnrrentcs, Flnt'l'f', l<'loi'I'Sta, Cnaranhúns, Granito,
Ingazcira, Lcopoldinn. Ourienry, Pedra. Pctrolina, Salgueiro.
S. José do Egypto, S. Bento, Tacaratú. Triumpho, Villa. Bclln.
e Nlívo Exú.
IV. O Estado da Bahia formará quatro distríctos eleitoraes.
O;; distridoR se comporão dos scguintt:s munlcipios:
l'rim.rirn distl'il.'lo - Capital (8. Sa!varlor), 1\lagoinhns,
Ahr:~l!!Ps . H:tpnt·ie:l, 1\lat.la fll' ~; . .João. Pn.inca P Sant'Anna
rio Catú.
Seanndo districto Gachoeit·:J., Aratuh>ype, Amargosn.
Ar c ia, .A l!~nhata. Affonso Pcnna (Conceição do Almeida).
Ba1·"a do llio riP Cnalas, BPlnlf)ll{l'. BarrPIIos. Crm; das Alma~.
Cn<t rn AI\ t·s (Curral in h o). Gannavieiras, Caravel\as.
C:a:vní, Gamumü. Ilh6os, Jgrapinna, Ila buna. .Taguaribe, .Jequil'ir;ú . .Tcqni1>. "\Iarag-o:~·ipe, ,\larah1'1, .'\Jonft' Cruwirn. NazrHcth, Nova Boipclm. Pol'Lú Scgm·n, Prado, S . .Felix, Santo
Amaro. f;. ( :ont:alo tlo~ C:nnpo~. ~. FPiippP, ~anta i\nfonio
dP. .l!·~m:. f~. ·.\1 Í!!IIPI. S. .T ost' dt~ Porto Alcgr·P, Rantarem,
f~anla r:,·nz. 'l'apPI'tJ;Í. Tranen.~o. l'na, Villa de ~. Franrisro,
Yal<'ll<:a, Yilla Vt·rdt•, \'i1:n,:a !'. \"illa dl' NoYa LagP.
.
'f'<'l't··,·i1'o
1/istril'(o ·-- Homl'im
(Villa NaYa/. 1.\hbadia
(CPfH\ For!P), .\mpam. :\i·at:~· (ll:lSfl), Hal'l'a:•fío. Paixa nt·andt•, Cit'l'l'" llanla.'-' (l;on: <:on•;<'\l!o'•, Í:l)lH:Pit~fíll elo Coitú, Corar;iío de Maria. Cumhe, Campo J<(irmoso, Curaçá (Capim
Grosso l, Gamisilo, Condr~, Capivary, Entre flios, Feira de
~anl.' Arma.
Gnrmnoabu, Tnhamhupc, Ira r á
(Purificação)
Jtapieul'Ú, Hapt'l'aba . .Túazeim. .larobina, 1\Ionte Alegre, JViont~
S:ndn, i\lmHlo i'lo\~>, 1\lntTO do Ch:1pt'•o, Oroht\, Pombal, l'a-
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trocinio do Coit.é, Riachão do .Jacuhype, Santo Antonio dos
Queimados, Saude, Serrinha, Santo Antonio da Gloria, Sento
Sé. Soure, Tucano, Villa Rica e Wagner.
Quarto districto - Barra do Rio Grande, Andarahy, Angical. Bnm Jesus do Rio de Contas, Bom Jesus dos Meiras,
Bom ,]!'i;n~ rla Lapa, Brotas de 1\facahubas, Barreiras, Jwa
Nova· (Põções), Conquista (Victoria}, Caitité, Condeúba.
Chique-Chique. Garinhanha, Correntina, Campos Largo, Guarnny, · Gamelleira do Assuruá, Ituassú. Jacaracy, Jussiape,
Lençóes, lllont.~ Alto, 1\Iara~:ís. Minas do Rio de Contas, Marahúbas, Oliveira dos Brejinhos, Pilão Arcado, Paramirim
(Ag-u:t Qul'ntl'l. Remanso, Rio Branco (Urubú). Riacho da
Casa Nova, !lincho de Sant'Anna, Remedios, S. João dc1 Paragnaesú, P.:mt:1 1\Iaria da Victoria, Sant'Anna dos Brejos,
Rnnta Ilitn elo Rio Preto, Dr. Seabra (Campestre), Umburanas r Vill:t Tklla rlas Pnl:neiras.
V. O Estado do Rio de Janeiro formará trcs districtos
r>]eilf'l'fH'S:
§ t.· o primeiro distri.cto cumprehenderá os municípios
srguint.cs: NiUtcroy, S. Gonçalo, ~faricá, Itaborahy, :Saquar«'m:L Rir1 B!mil.o, ;\ranwma, S. Pedro da Aldeia. Cabo Frio,
Barra dn R . .João. Capivary. S&:'lt'Anna de Japuhyba, Magé,
Jq;Hn%t'l. Pcfropoli~. Thnrczopolis, Nova Friburgo e Bom.i~ rrlirn.
~ 2." n ~r~unrlo rlistricto comprehenderá os municípios
"''gnintf's: 1:ampos, S . .João da Barm, l\[acahé. R. Francisco
rln Paula. ~anta l\!ru·ia MagdaiPna, R. Sebastião do Alto, Can!a~Jallo, Tfaot·úra. f:. Fitlr>lis. S:mfn Antonio dl' Padua. Monte
·
YI' r de 0 Jtaperuna.
~ ~-" O t0rcci ro rlistricto romprPhcnderá os municípios
seguintes: Barra do Pirahy, Barra Mansa. Rezende. Pira;hy,
Jlio Claro, Angra dos Rnis, Paraty, •:\fangaratyba, It.aguahy.
R. JoM l\Jm·cos, Vassouras. Valença, Santa Thereza. Parahyba
rio ·Sul. Snpucaia, Sumidouro, Duas Barras e Carmo.
VT. n F:stado de !\finas Geraes formará sete districtos
eleitora r~.
§ 1." O primeiro districto comprehenderá os municípios
S(•guintcs: Reli o Horizonte·, Santa Qui teria, Bomfim, Pará,
l'ilangn~·. Sabar:í. Yilla ~ova dn Lima, Caeté, Santa Barbara,
Tfahira. Frrros. S. 1:\l'ignel de G11nnbães, Serro, Concei<lãO,
Cm·vpllo. Srte Lngoas, Snnta Luiza do Rio das Velhas, Itaúna,
Di(lmanti11:1, Antonio Dias Abaixo, Contagem, Villa Pequy,
Vil!rt Hio Pirncicaba. Vilh Parnopeba e Pirapora.
~ 2." O srgunrlo districto comprehender:.í. os municípios
1'1Pgnintf's: r,,~npoldinn, Juiz de Fóra, R i o Preto. Lima Duarte,
llio Nn,-o. ~la1· f!p Hrspanha, Gnarm·:í. S . .João Nepomuceno,
TJbá. Hio B1·anco. Cataguazes. S. José de Alrlm Parahyba, Rão
Paulo de MnriaiH\, S. Manoel. Carangola, Viços•a e Palma.
§ :t" O terceiro dist.ricto comprf)hcnderá os municípios
srguintes: Barbacena. Palmyra. Pomba, Piranga, Ponte Nova,
Abre Cnmpo. S. Domingos do Prata. Alvinopolis, Marianna,
Ouro J>r,'to. Quelur.. Entre Rios, Oliveira, Alto Rio Doce, Pradm~. 'l'iradentrs. Manhuassú, Caratinga, Villa Mercês, Villa
Gnarany, f1 io Cllsca, Pns&a Tempo, Claudio, Rio Espera, Lagila Dnur:Hla. llezcndc Costa, Rio José Pedro, S. Manoel do
1\lotum o Aymorés.
1
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~ 4." O quarto districto comprc-hcnderá os municipios
seguintes: Lavras, S. João d'El Rey, Bom Successo, Itapecerica, Formiga, Bambuhy, Piumhi, Campo Bello, Dores da Boa
Espcran(:a, Trcs Pontas, Alfcnas, Carmo do Rio Claro, Varginha, Trcs Cora(;úcs do Rio Verde, Aguas Virtuosas, Campos
Geracs, Ayuruoca, Turvo, Silvestre Ferra:>:, Baependy, Caxambú, Villa Nepomuceno, Perdões, Divinopolis, Eloy Mende-s,
Cambuquira, Conceição do Rio Verde e Villa Gomes.
§ 5. O quinto distrirto comprehcndcrú os s•eguintcs municípios: Pouso Alegre, Passa Quatro, Pouso Alto, Christina,
J>edra Branca, Itajub:í. Santa Rita de Sapucahy, Santo Antonio do Maelwdo, Ouro Fino ..Jaeutinga, Paraisopolis, CamJmhy, .Taguary, C.aldas. Pnr.os df' C.aldas. C.aracol, Cabo Verde,
Santa Rita da Exlrcnta, Virgínia, Maria da Fé, Villa Braz;
Paragm1SSÚ. Campestl'l', s. .José dos Bote lhos' Silvianopoli~.
Cmnpanha o R. Gonça](') do Sapucahy.
§ G." O sexto distric:lo cornprPhcnder:í os municípios seguitltPs: t:"lwt·aba. l\lnnlr> Santo. Cl!u:>:amhinho. Guar<lnesia,
.Jar.uhy, S. 8c,bastião rlo Paraizo,· Pn ssos. Santa· Rita de. Cassia, Villn Nrwa de Hrzrndn, SacTamf'ntn. Araxú, Ubcrnl)inha,
Frucfal. Prata, 1\lontn Alegre,
Ara!'uary; Estrclla, do
Sul, Monte
Carmrllo.
Patrocínio.
Carmo
do
Paranahyha, Dnr0:: do Tnclay:í. Abactl'. Patr.s, Paracatú, Santo Ap.fnnio elo 1\!ntdP. . \rrPliurgo. Gtwxup1', C.nnqnisla, Ituynlaha,
R. Gothardo. Villn Joiio Pinheiro, Abbnllia do Bom Succcsso e
Bom Dcsparho.
~ 7.
O sctimo dHrido compr·l'hrnrlrní os municipios
Sf'g"llintes: Criín l\fl'lgol, "\!':lS,Il:'thy, noa Vista. do Tremedal,
fiio Pardo, Salinns, .Tannrn·in. S. Ft·ancisco. l\Iontcs Claros,
Villa Brazilirl. l\finns Novas. 'J'lleophilo Ottoni, Peçanha, São
João napl.isln, nocnynya, f:!. l\ligul'\ de .Tf'fJUitinhonha, Fortaleza, S . .Toilo Evang-elista, Cn!wllinha c Inconfidcncia.
VTT. 0 Fs!ado de 8. Paulo fMmnrú f]Wlfm r\istrirtos rlritoraes.
§ 1. 1° Distrirto: S. Pnnlo, CoLin. Gnarulhos, Itapecerica, .Juqucry, Bofuratú, Parnahyhn; Santo Amaro, São
Bct·nar·dn. :-:.anl<ls, S. Yi,·c·nl••. lfanhal'll. lguapr. Cannn1'a. Xil'il'il~a. rporanga. "\piallr. 8. lloqw·. "\1':1\,'al'igunnta. Una. l'iN!adr,
Ror111~aba, Campo Lar·::•'· TiP!<·, T:lfult~·. <hrarl'h;.·, PPrriras,
llio Bnnifo. llap<'tininga. \ll:~alllha. 8. \li;.:ul'! .\l'l'ltan.io. Sarapulty, Piln1·. Capiin J:oni!o. Fnxina. llom StH'I'I's~o. ltar·ar·•'. Ilahat·•\ Hih•·it·:ín Bl'alli'O. s~nto !\ll!IHJÍO da Boa Yista, Jtapor·anga,
Artlti'llh~·. S. J\ln!!nl'l. "\\:ll'l'. J!.alinga. Sanla llat·har·a rln llin
Pardo. Espir·it11 Sanfn elo Turvo. R. I'Prlro 1ln Turvo, Agudos,
Hnurú, f.PTI(.'.-,1'~. Campo~ XnnH rln l'aran~I•illl"IIJa, :\lontP /\IPP,TP,
Pi.r·aj(r, Fat·t.unt, Santa Ct'liZ dn ltio Pnrdn. \'azarPfh. Curralinlro,
11i1wir·a. l'ira!inin!.':a. Pt•tmapoli-•. l'iraiult~·. lpu:t~~t'r. Platina ,.
f':tl!n <ll'flllrlt• rlo Par·nnapanPma.
§ :2. '2° Distrido: -·.\libain. Campinas. Jundiahy, ILatiha,
Bragnnça, Piracaia. Snlto. Irllhintuhn. Cnhreuva, Jtú, l\lonto
Mór, Canivary. Porto FP!iz. Piraeicaba, Rio das Pedras, São
Pl'drn, R:ml.n Hnrh:n·a, Lirnrira, Ar:-~r:ls. Lf'mf', Santa Gru:>: da.
CcnrPiçiío, l>irassin11rtga. PoJ'i.,l Jo'r•tTI•it·:l. Sanla Rit.a. do Passa.
Qualt·o. lk.s,~ah·ado. llio Cl:tro. Annnpoli~. 8. C.arlos. Rilwiriio Bnnil•1. Boa J•~sp••r·anc:a. llrnlas. ))nus r.orTC'gns. Minf'irn~.
0
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Jalní, Prde1'110iras, S. João da Bocaina, Bariry, Ibitinga, Itapolis, Araraquara. Mattão, Taquaritinga, .Taboticabal, Monte
Alto, Bc!wdouro, l'itangueims, Harreto)'1, 8 .•José> do Rio Prrto,
Bal'T'a Bonita, Bi1'a de Prdnt, 'l\fontr• Azul, Santa Adrlia e
J lcHtrarlo.
§ 3." 3" Districto: -Ribeirão Preto, Amparo. Pedreira,
Srrra Negra. Socc:orro, l\logy-Mirim, Mogy-Guassü, Espírito
Santo do Pinhal, rtapira. Palmeira, Casa Branca, Tambahú,
S . .Tofío da Boa Yi~ln, S . .Tos1\ do Hio Jlal'(lo, S. Simão, CraYinllo~. Sc'l·tãozinllll, f:ajurú, Santo Antonio ria Alegria, Caconde. 1\Iocóca, Balafae)'1, Jardinopolis, Franca, Orlandina, Patrocinio do Sapucahy, Ituvcrava, Igarapava, Santa Hosa e
Brodow~ki.

!i 4." 4° Dist.rirto: - Guaratinguctá, Santa Iznbcl, Igarab\, '\lo).!y da~ CI'UZP;;, (:uara1·rma, Sallrsopoli;;:, S. Srbastião,
Villa BP!Ia. Camgualatu!Ja, Uhatuha, S. Luiz do Parahytinga,
:'-<ativicladl', f>amh~·fmna, La!:;oinlla, Rrili'Tn!J\!fíO, Jamhrim. Santa
Hrarwa, .J:li'ar·,.!J~·. S . .Tos'' dos Campos, Caçapava. Huquil'a,
Tauhalt\ Tr't'lllt'llliH', Pindarnrmhanga!Ja, 8. HPnto do Sapurahy,
Cunha, Lll!'l'lla, l'iqurtl', Cai·lloPir·a, SilYPiras ..Jutahy, CJ·uzPiro,
l'i11ltPiro. I)IIPluz, .\1·ra~. S..los(• rio RaTTPiro r Bananal.
VIII. O Esta. do do Rio Grande do Sul formarú tres f!istrictns c lei! ornes.
§ 1. O primeiro districto se comporá dos seguintes municípios: Porto Alegre, Viamão, Gravatahy, S. Leopoldo, Taquara, S. Francisco de Pauta, Santo Antonio da Patrulha,
Conceicfío do Arroio, Torres•, Alfredo Chaves, Antonio Prado,
Bento Goncalw~, ( :aribaldi, Caxias, Cahy, l\!ontenegro, Trimnpl!li, Estrcl!a, Lageado, Guaporé, Venancio Ayres, Taquary,
Snnto Amaro c Encantado.
§ 2." O ;:;cgundo districto se comporá dos seguintes municípios: Cruz Alta, Julio de Castilhos, Santa 1\Iaria, Cachoeira,
Jlio Pardo. Santa Cruz. Soledade, Passn Fundo, Palmeira,
Quarahy, Santo Angelo, S. Luiz, S. Bor,ia. Itaquy, Uruguayana,
Alegrete, S. Franeisco de Assis, S. Thiago do Boqueirã.o,
S. Vic!"ntc. Lagàa Vermelha, Vaccaria, Ijuhi e Bom Jesus.
§ 3." O terceiro districto se comporá dos seguintes munieipios: Jl0lof.as. Rio Grandr,, S. Jos•é do Norte, Jaguarão,
Arroio Grnnrlc, Santa Victoria do Palmar, Cangu:;:s:ú, S. Lourenço, Piratiny, Cacimbinhas. Herval, Bagé, D. Pedrito. Linarncntq, Rosario, S. Jeronymo, S. Gabriel, Lavras, Caçapavn .. S. Sepé, Encruzilhada, S. João de Camaquam e Dôrcs
dP Cnmnquam.
IX. O Districto Federal formará dous districtos elciloraes.
~ 1. o O 1o districto se comporá dos districtos municipaes
rla On\·l'a. Co•pai·ahana. Lagôa, Gloria, 8. Jos1\ Candrlaria,
Sanfa llita, ilha do Governador e ilha de Paquetá, Sacranwnto, Santo Antonio, Santa '.rhercza, 8ant'Anna c Uambôa.
§ 2." O 2" districto se eomporá dos districtos municipaes
de Espirilo Santo, S. Christovão, Engenho Velho, Andarahy P.
Ti.iuca, Engrnho Novo e 1\Ieyer, Inhaúma, Imj:.í, Jacarepagu:'í,
Campo Grande, Santa Cruz c Guaratiba.
X. Os municipios que forem cr.eados posteriormente
pm·tencerão ao dist1·ieto daquelle ou daquclles de qne forem
0

drsm0mhrado~.

Aí:TilS Dll PODl\11 LEr.ISLATIVO

Si se oompuzercm de territorios pertencentes a dous ou
mais districtos, farã.o parte daquclle em que se achar a sóde
municipal.
DISPOSIÇÕES PENAES

Art. .}8. Al•\m dó's definidos no Codigo Penal, serão considerados crimes contra o livre exercício dos direitos politieo~ os fr~rtos mencioNados nos artigos seguintes.
Al'l.. '1\l. Deixar qualquer elos membros da mesa de ruhl'irmr os holctin~;> da eleição dados aos fiseaes.
Pena: de dons a seis mezes de prisão.
Art. 50. A fraude de qualquer natul'eza praticada pela
mesa eleitoral nu ,iunta apuradora da elPição será punida com
a sPguint.e:
Pena: de seis mezes n um anno.
P:1ragrapho unico. A falsificação de actas eleitoraes será
puniria com o rluhr·o da npna Pstalwleirla npste artigo, fit·ando
isPnto de rgwlrp10r pena o mürnllro da rnP.-:a eleitoral ou junta
apnr::td01'::t ([111' Cllllll'a a ['r·audn jll'lli.!•Siar 110 aelo !]p ~er !'tia
pl'nticadn.
·
Art. 51. Deixar o funccionario federal de denunciar,
promover ou dar andamento ao processo por crimes definidOs
nesta lei.
]'('[1~1: snspm1s::ío dos direitns políticos por dous a quatro
nnnos c perda do emprego com inhabilitação para outro pelo
mesmo tempo.
Art. 52. O cidadão que usar de tit.ulO falso ou alheio
para votar.
Pena: prisão por dous a quatro mezes.
Art. 5:1. Dci:xr~r o mesar;i.o ou o secretario de comparecer
no dia da eleição ou da apuração, sem causa justificada,
abaiJdonar o serviço ou deixar de cumprir dentro dos prazos
e;:;tahelecidos os deveres que lhe são impostos.
Pena: dOus a seis mt:zes de prisão.
Art. 5L Deixar qualquer funccionario de dar certidões
a que é obrigado peJa presente lei.
Pena: um a tres mezes de prisão.
Art. 55. Todas as vezes q11e a Camara ou o Senado, na
veT'i ficat:i'io e r·ec:on l!Pe irncntu de poderes dOs seus membros.
,inlgm· nnllos ou não apurar, por vicias e fraudes, documtntos ou ael'as eleil.orac;;:. rumeltcrú. 110r intermedio da rc,;poetiva mrsa. as mesmas netas e documentos á competentr:- autol'idadP, J>1H'a qnP, pPlo~ nwios !Pgac;;. ;:;p torne l'ffcctiva fi
T'f)SflO!lsahilid:Hle do;; qne p:-u·a taes l'randl·~ c vicio;:; houvcr•·m
emworrido.
Arl. ;i!i. Os r~1·inws dr;l'inidos nesta lei e os de igual nal.nl'P7.fl do Coriir,;o Penal serão de aer:u\i publica. cabr:-rHlo dar a
dmm1u~ia nr~s eomarem; clr~s capitacs dos Estados aos procurndorp~ da B<'pnb!H"a J><'I'anLe o ju1z s•·ecional, c nas drmnis nos
a.inrl::mlt·~ dos mcs;nos p1·ocurac!tll'es perante os supp!entes do
slilJ~Lilnlo do .iniz f',•,Jrol'al. que prepararão o pr·occsso altí o
tiPsp:ll'l!i> de~ pT'<Jillllll~ia ext·lusivr•. '':illl'ndo ao .iniz fnderal a
pr·oiHIIlt'.ia " Piais ad o :o; t]l) .iul~anwnt o, paRsando t.nmbem, da
]li'Dil:lllet'l 1'111 rit':nd.l'. :1 l'Hlll~nÍOIJ:l1' O ]H'OeUI'ador da fiCpU}J I it·<t
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!l 1. o A denuncia por taes crimes poderá ser igualmente
dada< perante as autoridades competentes por cinco eleitores
em uma só petição.
~ 2. o O processo c~)rrerá per~mte _a J1,1stiça Federal e .a
fórma será a estabelecida na legiSlaçao vigente para os crimes de !'esponsabilidade dos funccionarios publicas. competindo orkimu·i-amente. ao Supl'emõ' Tribunal, quando o culpado fôr 'o Governador· ou Presidente do Estado ou o juiz
J'ndm·al. Nesf.1~ t•aso, a denuncia caber:'t ao procurador geral
ch 11cpubliea.
~ 3." As penas serão angmentadas de um terço, quando
os r•rim1!s for·t·m eommettidos por rnnreionarios pnblh~os.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 57. Em cada um dos municípios em que se dividirl'm os E si ados. haver:í trcs supplentes do substituto do jniz
rederal 0 um njudante do procurador da Republica.
Ar f. · Gfl. O Govel'no Federal crear:í. agencias do Correio
nas st;tl1•s dos nnmir·ipios que ainda não as tiverem, c providenciará, como ft!r melhor, autorizada para isto a despeza
neccssaria, sobre os livros a que se refere esta lei, para que
sf'jam os nwsmo;:; distribuídos com a precisa antf'CPtlt~ncia pclas delegacias fiscaes.
~ 1.'; Todos os orficios, livros, manuscriptos, referentes
ao serviço l'leiforal serão entregues ás repartições postaes em
invol:wro>; peei'Pil.an:.cnte fechados, lacrados, e rubricados, o
deverão conter no endereço esta declaração - Serviço Eleitoral.
§ 2. Todos os officios, livros, manuscriptos, relativos ao
serviço eloi!oral transitar1i.o pelas repartições postaes sempre
sob registro o os funccionarios dos Correios são obrigados a
declarar no cor li ficudo de registro os nomes das pessoas quo
lhos entregarem os objoctos para registrar.
§ 3." Toda a corresponderlCia relativa ao serviço eleitoral
Pst:í. isenta dP pagamento de quaesquer taxas postaes, quer
t·eprrsrnl ad:ts em sellos ordinarios, quo:· em officiaes.
§ -1." Os f11nccio"~rios postaes não poderão recnsar o registro de qualquer officio ou maço rmo traga no endereço a
declaração - Serviço Eleitoral - ~:~Ivo quando o offiCio ou
maço nãn estin•r perfoil:vnente feciJ:1rl'l on aprcc;pnf.ar indit•.ins de violação.
§ 5. As n•partir,.ões postaos farão a expedição c a entrega
da corrc~ronden(:b, clf'itoral no menor pr·azo possível; e, na
enfre!!a. cingir-so-hfio sempre :í lct.tra dos cntlc;rt't;us, que
di'YI'rão ser lfío 0xplieitos quanto possível.
~ li." I ls fnnccionarios dos GorTeios rJUC, por qualquer
mnio cn•nrcm emharaços ú remessa dos paveis eleitoraes,
nn corli'OlTCl'lllll dirl'da ou ind ircctmnenfe para a sua
Yilllar,ão n1t ext r·avio. in,·orreriio, alt;m das rwnaR P.~tabele
t•itlas 1_10 Codigo Penal, na suspensão das respectivas l'nneçõcs,
! >lll' SI'J s nwzes, com a perda total dos vencime.n tos.
:\ri.. fi!!. ·I~' r·nn;o;ider·atla r·onsf.r:lnginwnto illPgal salvo o
easo d1' l'lagl'antc dclicto, a prisão ou detenção pe~soal do
lll1'11lhl'lls rla llll'Sa eleitoral, desde rJtle estejam t•.onsf.itnidas
até a fpr·mirwr:iio doR frahalhns, Jwrn assim a pr·i,iin ou de0

0
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tenr,ão pessoal do eleitõ 1• rlesuc cinco dias antei3 até cinco
dias depois da eleição.
Art. 60. Ficon o Governo autorizado a fazer por conta
da União todas as despczns nccessarins á execução desta lei,
abrindo para isto o credito extraordinario que fôr pr€ciso.
Art. 61. Os requerimentos e documentos para fins eleitoraes seri'io iscnto's de scllo c de quacsqucr direitos, sendo
gratuito o reconhecimento de firma.
A1·L. 6'2. O 1.rahal1IO eleitoral prrfrrr a qualqnrr onLro
serviço rmhliro.
AI'!.. G:J. As mesas da Camara c elo Rcnado toem compctrmcia para se dirigir aos Governadores dos Estados e mais
autoridades administrativas e judiciarias fedcraes ou estafloacs, solicitando qualquer informação ou documento refercn f.n a llHtlPria eleitoral.
Art. fi/1. As mesas eleítoraes tecm competcncia para la\Tar auto <ln flagrante delicio contra o cidadão que votar ou
Lm1lnr yof:tr eom titulo que não lh-e perteneer, c para apprelrcntlcr· o titulo suspeito, devendo livrar-se solto, indcncndente
de l'ianca, n dr.Jinquentr, logo qnc estiver lavrado o auto, que
set·á remPLtido, com as pt·ovas do crimt', ::í autoridade eompe1.entc .
.\rt. 65. •rodos os livros destinados ao serviço eleitoral
serão assignalados com o carimbo das repartições que os ex-·
pedirem.
Art. 66. A' ,iustiç.a federal ou á estadoal poderão os candidatos aos cargos eleitoraes requerer protestos ou fazer
·perante ellas a prova dos sens direitos para fundamentarem
a defesa de suas eleir:õcs perante o poder verificador.
Aos escrivães que servirem em taes processos serão devidas custas, pagas pelos requerentes, de accôrdo com os
respectivos regimentos, e contados .como si se tratasse de
simples justificações e protestos.
Art. U7. Fica o Governo autorizndo a expedir as instrucçõ.cs necessarias ú exeeução desta lei.
Art. 6R. F'icam t·evogadas as leis n. 1.269, de 15 ele novembro ele 190í, n. L í25, de 27 de novembro de 1905, n. :2.-H!J,
fle11 de julho de 1911, e mais disposições em contrario.
llin rlt' .lmwiJ'O, ?7 .r]p dt•zrmbJ'n rlf' I !1 Hi.

dPIW ia t>

:!~"

da llt>pu hl it·a.

!):)"

da TndPpPn~

\YE:-:cEsr..\1; nr:.\z P. r:o:--fEs.

Cm·lns Mn.rimilimw ]',•J'I'Í/'(1 rios Snnfos.
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DECitETU N. 3. :20!)- DE 2U

DE DEZEMB!lO DE

1!J 16

.\ulorizu o l'orlt'L' Executh·o n aLrir, pelo 1\linistcrio da Ma1·inha, o ereditd'
especial de 1G1 :GlO$ ]Jam us dcsvczas de cLLstcio c de paguwcnto do
pessoal Ua Imprensa NUvul

O l' rt•:;idenle

ua

llepuhliea dos Estudos Unidos diJ llrazil:

Fat,;o saiJer quo o Congresso Nacional decretou e cu
saneeiOuo a re~olução seguinte:
Ar L. 1." E' o Poder Executivo aut~IJL'izauo a abt·ü·, ·rjcfo
l\linü;Lerio •ua 1\Iarinha, o cr·edilo especial de HH :610$, destirwdo ús dec;vczas de cusleio e de pagamento do pessoal da·
llllfJl'f'USa Naval dUI·ante o exercício de 1916.
Art. 2." ltevugam-s 0 as di::;posiç:.ões crn c~outrario.
Hi1.1 dP Jatwir·o, :!U de dezemiJro de 1U16, U5° da Iudependcneiu c :!8" da ItqmiJlica.
\VENCESLAU BIL\Z P. GOMES.

Alcxr.mdrino Paria de Alencw·.

])Ji:CUETO N. :J.210 -

VE

29 DE OE~EJ\lBHo DE 1U1G

""\ utol'iza e Podl'r Executivo a abrir, ])elo ~:linisterid da. 1Iarinha, o creditO
de ~-~~Ol:.tG(i$97.), fiU}l)llementar
c ~.:iH do ou.:amcnto vigente

O Presidente

.ua

fi~

vcriJUS

7",

::;: 1,

uu,

10 11 ,

13~t,

20:1.

Hepulllica dos Estados Unidos d'o Brazil :i

Faço salwr qw~ u Congrf'sso Nacional deerctou c cu
saueciono a r·esolw;ão seguinte:
At·t. 1." Fiea o Poder Executivo autorir,ado a abrit·, pelo
l\linistcrio da Mat'inha, u credito de ;!.3G1 :456$9'75, supplcmcntal' ás verbas í•, 8", !l", 1O', '13", 20• e 25" do orçamento
vigente daquC'IIP .\linistet'io.
At·t. 2." Hevugam-~ 0 as disposições em C'Jntrario.
llio dP Janeiro, 2.9 de dezembro de 1916, 95" da Iudcpendcncia c 28" da !te publica.
\VENCESL.\U

Bn.AZ P.

GOMES.

Alexandrino Farilt de Alcncw·.
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]lj·~Cl\!<~'l'U

...\utoriza

o

Nt~~oc·los

N. :J. 211 ··- DE 30 DE UEZBMIJHO UB HJ16

Prt)siUl'nte da l{epuLlica a ahdr, nu .Miui::>terio da Justi«;a e
Tnit)rion•::, o erl'<lilo til' :~JO :000$, stltlplomcntnr ú verba :J~n

rlo :n·l. :..:•' d;1

]!·i

cl~)

crn:allti'IIIO do exPr<'i<·io

dn lDlG

O l'resitlPIIIl' d;1 Ht~[lti!JI ica do~ EsLados Unidos Llo 13J•azil:
Faço s:llwr que o Congt·essu Nacional de-cretou e eu
~:IIII'<'ÍOIIIJ a st'!,\Uinl!' rc,;;olnção:
Art. 1." l'iea 0 l'odct' Exccnl ivo autorizado a alll'ir. ao
l\1 iuisLt)l'ÍO do In Lt•riot·, u lll e redil o supplcmmltar de 350: GOO$
ú \PI']Ja :t!' do adual ot't:an:.cnto deste rninistcrio - Serviço
J<:lnil oral ---- pal'a allemlPr :ís dr.'lpczas necessarias á prompta
nXI'l'-llt)fio ela ll'i H. :L J:l!l. tle .Z dtJ agosto, e uccrclo H. 12.193,
ti" (i lf,. sl'lelllllru, illl'h idas 1w~sn,; despezas as que tiverem
d~> s•_•r l'l'ilas JH'Ia l'fllit•.ia do Dislrieto Fedet·al, com a ·~X[IC
d irií 0 d•~ t'<ll'lt· i 1·a ele id•·HLiricu~:-~u a üleitores.
l':tr<!~'T:tpltll nn ic:o.
o.~ alist.:mdos embarcadiços poJet·ão
O[Jil'l' a,; t':tdl~ira,; dt• idelli.ifie.aç.fio J.IU s·auinetn da llll[ll'CUSU
Na\:11. m:tllc\<IIH!o l'SI••. purén1, logo depois da entrega ao
candidnlo Plc'ihJJ' •la n•l't'L'itJa t:<ttlol'!lela, aviso ao gallililclc
l't•ulral dn l'u li e ia, JHIL'a e v il.m· duplicata.
Art. 2." Itevugam-se as disposições em contrario.
llio de J an ciro, 30 <!e tlezewbro de i 91 G, 95° u<.t lndependcncia e :'8" lia Hcpubiica.
\VENCESLAU BnA~

l'. UoMu:s.

Ca1·los Maximiliano l'c1·eim dos Santos.
Alcxawli·iHo Fatia tlu Alcnua1'.

llEClU;T() N. :). :.' l '!-DE
Auiorir.a o J'ode1·
t.isfaz,•r

CH'Ili!o,

a

J·~xceutivo

PH<·argo:-:

t'OJHUillto

que

d~·
:1

::o

DE

lll:t,\'I\IDI\0 DE

i!ll(i

a aln·ir, prlo .Mini~tcrio da "1farinhn, })ara sn. . J, \'t';t. dn ]l:trn•lladamcnte, o nect•H:;ario

Hmn

SOilllll:t

11fto

f"'Xl'l'lla

dt•

1.U78:78G~Gl~l,

Otll'O

O Pn·:-;id••td•· da l:t!ptlidit·a """ E~tado,: llnido,; d1t Hrazil:

F:u;o

~a]H'I' qw~

''

Con~t·t·s~n

l'l:tl'i11nal tl•·erdou P l'll t:an-

l'f'Íttllo a l'<•,:o\uc;iío Sl'!-\ltinl~>:
,\ri. I." lf:1VI'Illlo ltlal•·1·ial lll.'l'l<·lll~l'lilt•, 1111 <'lll'lllllllll'tllla•lo
para o ~lini~lc•ritt da \l;tt·inlm ,. lftll' ••st!' t'tlll~itll'!'l' r\istH'Il~aYI'l

aos ~~~~·vi•.:o~ lllll' llt•• silo altrilmidos, eomo. declara<lamcnLu a
nova sf't••:ilo dn diqut· l'ltlcluanl(' «Affonso l'••tma », o GnvPl'IIO.
:u·anlt•l:ul"-;

<ts

illl<·l·•·~·'''-;

pultlit~n~.

podPr:'1 ('ri'Ut'-11\ar-lltP, rle

!' na-; t'lllldi•.:il•·;-; "'''~ ''" lltP al'i~lll'<t.l'<'lll razoavei,;: a) a
venda; b) a l'"{'USa, plll' at:l:t'>rdo co1u os t'r•.spPctivos contractanles ú semelhança do que jú se fr~z com o terceiro encou-

lllflllo

.§:79
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racado e os r11onil0l'es; c) a troca, sem augmenlo df\ dcspcza,
P<H' ouluo malPt·ial, qun :-;pja de maior utilidade para os refpridos srrYit.:o~. <~omo, deelaradamPrlle, as Lulmla<~ües para os
naYios <JIII' dellas j(t prc•cisarem.
·Art. :?." ~i da exccUt:iío do art. 1" niío auferit· o Uovcrno,
rlnntro do ft•ntpo oppor·tuno, o~ r·t•r·uJ'i'O~ prPeisos ou lJastantes
para ot~r·oJ'J'<!t', r'<Jllt ponfualitbdP, a lodos os r·twm·gos resullanlt•s de aittsft·s olt conLml'los, adualrnerltP t•xisLC'ntcs, de
ntaterial no Pstrangeit·o, para o Ministorio da .Marinha, c em
qur~ ]JOderão SPr applieados os alludidos recursos, fiea o GoY<'t'no autorizado a abrir, para satisfação do tacs encargos, de
uma só YPZ oll paJ·t.wlladalllcnte, sem prcjuizo das pt·ovidencias
eonslantc•>: do dito art. 1°, o neccssario ou os Ill~t~essal'ios credif.os, eornlanto !JUI', 11a Sllllllllll, não ex1:cdam de 1.0i8 :í8G$ü13,
ouro.
ArL 3." Hevogam-sc as diSllOSil:ões em eontrario.
Bio dt.• .lanr~ii'O, 30 dP dc•zf'mbro d1• l!J1G, Wí" da Indefl"llcleneia ,. :'H" rla Hqmbliea.
\VENt:EsLAU HtL\Z l'. Go,\JES.
Lll!?xonrlrino Pal'ia de ,\lcncm·.

LEI N. :1.213Orça a

Receit~

DE

30

DE llEZE~!BilO DE

1()16

Get·al ''" J{opalJ!ica dos Estados Unidos do Drazil para o ,;'<Cerrieio tle 1017

O Presidente da Repuhlica dos Estac1os Unidos do Brazil :
Fat;o saber qu:> o f:ongres,;o Nacional decretou e cu "li-llcciono a lei

seguinte :
Art. L" A 1\ecoit.a l~et·al da
çada em H G. :H o: :201!H-H, ouro,
cação especial em 12.02'->:000S,
que fór arrecadado no exercido

H:>publiea do~ Estados Unidos do Br·azil é orc 327.300: :J:l3S, })apcl, e a destinada á appliouro, c 12.R3R:0008, papel, peovcnientes do
de 1 ()17 pelos seguintes titulos :

OHDINAHL\.
I

Renda de tributos

IMPOSTOS DE IMl'Ofi'f,\ÇiO, ENTHAD~, SAIIIDA E ESTADIA DE NAVIOS F. ADDICIONAES

1.

Dit·1•.ito~

de

Ílllprn·t;v~fto

para consumo,
de acct"ordn oom a tarifa <lo decreto
numero :I.C.l7, de 1\J de mat·ço de
·1 000, com as mo1Jifica<;.õus feitas pulas
lnis us. 1 . i ·H, de 30 de dezembro ele
1\103 ; f. :ll3, de :JO de dczcmbt·o de

Onro

Papel

1-80
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Ottro

t 'JO ~; L ·í !i~, 1ln :lO rlu dt•Y.cm ht·o de
190!i; 1.ülli, dt~ :10 de dezemht·o de
1!HHi; 1.837, de 2l do dl~:r.t~mht·o do
1'J07 · ~. 3:.ll, de ::0 do <lez1~111 ht·o r;c
1'JLO; :.l.524·, <ltl 31 de dezotnhro de
1\111 '; 2.71\l, de :H de dcwmbro
do Hll:.l ; 2. 8H, de 31 de dozcrnbm
de i!Ji:{; :l.'Jl'J, de 31 de dexembt'o
d<l L!H i (eorrtinu ~ udo revog-ada uesta
llllillla. a rnodili(':~çüo alti foita da.
tarif.t t'datila ;'t ta:~.a !lo impnl'taçfí.o das pillll~~ de l'lOIIllll' () as~illl l'O~tabclecicla a taxa. a.dna.neir;t antcriornH~rrtu c•Jbrada.), e 3.071) A, do 3t
rio tkzcmum dtl 1\JltJ, e Jnai~ as
soguiuttl:; a.lter;tt;üus :
Telhas dll <pralquet· feitio de barro vidrado (n. 120 da Tarifa) - o11du se
lu íüS~UO - diga-se 30$000.
Us silos mct.allico,; pagarão :~020 por

kilo.
As mercadoria:; t:ontida:; no numero
1.009, na. parte que diz-·" machinas
de costura, eommuns, pl'oprias para
fa.milias c oflicinas de alfaia te ou seiloiro, - pagarrw a taxa de $150,
puso bruto, em caixa:;, engradad•.>6
ou qua.esqucr outros cuvultol'ios.
:-:icuwules de liuho ouliuha•;a (11. -tu;; da
Tarifa) dit·citos S020, razão 10 "/•.
()aramo farpado c o ovalado de ii:lX i li
u 1\JXJ7, simrJes oug;:.lvauizadu, inclusivu gt·arnpos ou pccg·adore~, mo:rões de fcn·o ou de aço para cercas,
assiu1 como os re:>pectivos pregadores,
taxa Sü:W o kilo, t·azão 20 ';ó.
A !'ame de qualquer nutra qualirla.de e
gro.~snra, simplü~ 011 i!;alvani..:ado, inclusive o dnstinado ú fahl'ica<".ftO ck
J>Orttas ck 1'a ris, kilo iOO r•'~i.';, 'razii••
!iO "/o·

Cadeados de cobt·u u ~uac: li!';a~ (11. (i'J7
da Tari1lt J, simples ou eom muus,
eorn rnoh nu bomba, abri!Hlo-se por
meio tle chavns dando volta completa
ou não, 2S,í00 ; de :illgTcdo, lcttras, mola 011 bomba, aht'irtdo-~c por
llltõlio de Clt<!VCS !.hl :'irnph~s JH'l':i:icl<l,
(i$000.
Cadeados clu Li_lt'l'O (11. 'i:',!i da Tarifa),
simples 011 t'.ollllllllll.s, t;o1n 11101~. 011
homha, alwindo~:;tl por llll'i" de !'ll<tvu.~ tlalldo volta t:nmpld;t 011 rtiio,
SSOO ; de segredo, letlL·a~, mob ou

Pal'el
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Ouro

2.

3.

.t.
5.
6.
7.
8.

O.

Papel

bomba; abrindo-se por meio de chave
de simples lH'cssão, 3$000.
As chapas de fm·ro At·mco da «American lngot lron "• destinadas á fabriçação de boeiros, calhas e depositos, c bem assim os rebites, parafusos
e aros importados para esse fim, pagarão $020 por kilogramma, na razão
de 20 •;., classe 25" c n. 704 da Tarifa vigente.
0.3 electt'odos c as chapa~ de ferro estanhada:> ou chumbadas continuarão
a pagar 8 •;; do seu valor.
Os artefacto:; constantes do numero
587 pagat'ã.o os direito.> do.; tecidos
respectivos.
l'io nú, liso, em cabo ou em cordoalha,
para eledrieidade, ki\o 5800, razfw
30 %00.120:000$000 55.470:0008000
2 o;., ouro, sobre os ns. 03 e 05 (cevada
em gt•ão), Oü, 97, 98, 100 e 101 da
elasse 7" da Tarifa (ccreaes), nos
tct'mo~ do art. 1• da lei n. 1. 4:)2, de
30 1le dezembro de 1905 ......••.•.•
800:0008000
Expediente de genet·os livt·es dll clit·eitos
de COIISttlllO ........ , . . . . . . . . . . . . . . . . ,
'200:000SOOO
400:000$000
Expediente de capata;da8, nos termos do
at·t. 1'', 11. 4, da lei 11. 3.070 A, de
31 de dezembro de 1015 ........•...
400:000SOOO
Armazenagem ......................... ;
900:0008000
Taxa de estatística ................... .
350:0008000
Imposto de pharóe~ ........•......•.••
250:000$000
Imposto do docas ..................... .
30:000$000
10 % sobre o expediente do gcncro.'l livres do direitos .................... .
80:000SOOO

11
UU'OSTO DE r.üNSUniO (REGISTRO E TAXA) DE
Af:CÔRUO r.m1 A LEI N. 6;\,{, llll 14 DE
NOVEM!ll\0 I>E i809, Cmi AS MOIJIFICAÇÕES
lJO DECRETO N. 11.051, DE
DE FEVE·
R E !R O DE i 016, E MAIS AS SEGUINTES
ALTERAÇÕES :

fu

:10. Sohre o fnmo:
Charutos :
a) os de preço por centena não excodento de 58 -cada charuto, SOlO ;
Pode~

Lcgielntivo - 1916 - Vol. I

continua aqui->
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b) idem idem de mais de aS até lOS
-cada charuto, 1)015 ;
c} idem idem de mais do iO$ até 20S
-cada charuto, $030 ;
d) idem idem de mais do 20$ até 308
-cada charuto, $04.5 ;
e) idem idem de mais de 301) até 60$
-cada charuto, $150;
() idem idem de mais de 60S -cada
charuto, $200,
Cigarros e cigarrilhas de producção nacional:
a) os de preço por maço, carteira, caixa
ou outro envoltorio de 20 ou fracçllo
-não excedente de 1):l20 -cada
maço, carteim, caixa ou outr·o envoltorio, $070;
b) idem idem de mais de $320 a $480
-cada. maço, carteira, caixa. ou
outro envoltorio, $100 ;
c) idem idem de mais de $480 a. 8700
-cada maço, carteira., caixa ou
outro envoltorio, SitiO;
d) idem idem de mais de $700- cada
maço, carteira, caixa. on outro envoltorio, $200 ;
Fumo desfiado, picado ou migado, de
proccdencia nacional ou estrangeira
-por 25 grammas, ou fracção, $080
I i. Sobre bebidas:
Revogada a isenção para o alcool que
exceder de 30 gráos Cartier e ficando
isento o alcool desnaturado para fins
industriaes, determinanelo, porém,
o Governo os desnaturantes a empregar e as respectivas doses.
Aguas denominadas sypbão ou soda,
hydromel, cidra, gingar-ale, refrescos
gazosos, suecos de fructas ou planta~
não fermentados e outras bebidas semelhantes- por litro $Oll0 ; cerveja
de baixa. fermentação - por litro
8180 ; cerveja. de alta. fnrmentaçãopor liti'O $150; a.mer-picon, bitter,
fornet, vermouth, ferro-quina Bisle!"i,
vinhos quina.dos, amaro febina. o
outras bebidas semelhantes- po1· litro $360 ; bebidas constantes dos numeros 130 e 131 da. actual Tarifa
das Alfandegas, por litro $360 ; bebidas denominadas vinhos de canoa,
de fructas e semelhantes, quando não

l>apel

22.000:000SOOO
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preparadas exclusivamente pela fermentação do sueco de fructas ou
plantas do paiz- por litro S120.
A isenção de que gosam as aguas mineraes sómentc se refere ás medicinaes
de fontes do paiz, gazosas ou supergazeificadas com o gaz das proprias
fontes, sendo taxadas com 3200 por
meio litro todas as aguas oaturaes,
medicinaes ou não, de fontes do paiz
ou estrangeiras, quando gazeificadas
artificialmente por gaz que não seja
da propria fonte ................... .
1.2. Sobre phosphoros : Por caixinha ou carteira, $030 ..•••...... , .•••..•.••.•
f.3. Sobre o sal : O nacional, grosso, moido,
refinado ou de qualquer modo beneficiado, pagará a taxa de $020 por
kilogramma, salvo quando purificado ou refinado, em trascos de vidro
ou louça, que continuará a pagar a
taxa de $025 por 250 grammas ou
fracção .....•••••.••••.••..••••••••
U. Sobre calçado : Elevadas as taxas de
50 % ••• : ••••••••••••••••••••••••••
15. Sobre perfumarias: Elevadas as taxas
de 50% ...•••...•.••..••....•..•.
f.6, Sobre especialidades pharmaceuticas .•
i7. Sobre conservas: Elevada a taxa por
250 grammas ou fracçao -de $025
a $050 ......•......••••••..••.••••.
f.8. Sobre vinagre .....•.•••••.•....•••••
f 9. Sobre vetas ...........•..•.•••.•.•. ,
20. Sobre bengalas ..................... .
21. Sobre tecidos: As rendas, fitas, entremeios e tiras bordadas, sejam de producção nacional ou estrangeir:~., pagarão o dobro das taxas do imposto
de consumo actualmente cobradas
sobre os mesmos artigos importados
do estrangeil·o.
No decreto n. H.95!, de 16 de fevereiro de 191 6 :
:1.) ao art. 4°, § 12, n. 11, supprimam-se
as palavras "ou tintos» e a palavra
" brancos" augmente-so "exceptuados os bordados » ;
2) ao n. 111 do mesmo artigo e paragrapho- depois das palavras "idem,
idem » accrescen t.e-se •• bordados,
tintos ou ,, ;
3) ao n. XXIII do mesmo artigo e paragrapho - depois das palavras « e

23.530:000$000
a • • • a • • • • • • • • •

n.ooo:ooosooo

5.5oo:ooosooo
a.ooo:ooosooo
:l.~ao:ooosooo

950:000$000

..............
'

3.200:000$00

aso:ooosoo
5oo:ooosoo
21):000$ 00
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Ouro

semelhantes» accrescentc-se ''simples, mixtos ou com qualquer outra
materia, para qualquer litn, cxceptuados o linho e a seda n;·
-i) nas lettras .J e L do mesmo artigo c
paragrapho - accrescente-sc "toalhas para qualquer fim "• por kilo S300
c, depois da palavra "chales n, accrescente-se "écharpas, {ichús, cachencz c semelhantes ». Accrescente-se ainda : " XL V I. Os tecidos
compo3tm; com ma.teria não especificada neste re~ulamento pagarão a
taxa correspondente ;\. materia tributad<~ >> ;

5) Onde conviel' :
Lenço~ de tecido de algodfío puro, SOlO,
por unid:Jde ;
Idem de algodão e linho, S025, poe
unidade;
Idem de pnl'O linho, 8050, por unidade ;
Idem idem guarnecid<JS com rendas e
bordados, 8200, por unidade ;
Idem de borra de seda, ou de seda com
outra materia, ):;100, por unidade;
Idem de seda pura, $200, por· unid;1dc;
Colbrmllo~ de tecido de algotlão put·o,
S0-15, por unidade ;
Idem de algodão e linho ou de lã. pura
ou com outea matel'ia, S030, por
unidade;
Idem de linho puro, S060, pm· nnidaclc;
Idem de borra de seda ou de seda com
outra materin, $120, por unidade ;
Idem ele seria pum, 8250. por unidade ;
l'nnhos d<) tecido de algodfto pm·o, S030,
por par;
Idem de algo<lão ou linho ou de Hl pm·a
ou com outra matel'ia, S060, por
par ;
Idem de linho puro, Si20, por par ;
Idem do borra de soda, ou do soda com
outm materia, S2!i0, por par ;
Idem de soda ptn·a, s:;oo, por par ;
Cami:;as de dia ou de dormi!' <k tecido
do algodão puro, $100, por unida<le ;
Idem idem gnarneddas com rendas,
horrlarlos ou fitas, S120, por unidade;
Idurn de linho c al~·odDo ou <lll lã pura
ou eom ouL!·a materia., SHiO, por
unidade;
Idem idem guarnecidas com rendas,
bordados ou fitas, 5180, por unidade;

Papel

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

Ouro

Papel

Idem de linho puro, 8200, por unidade;
Idenl idem guarnecidas com rendas,
bordados ou fitas, $250, por unidade;
Idem do borra de seda, ou de seda com
outra materia, enfeitadas ou não,
s~oo, por unidade ;
Idem de seda pura, enfeitadas ou não,
$800,. por unidade ;
Ceroulas de tecido de al!!;Odão puro,
8100, por unidade ;
Idem de algodão c linho ou de lã. pura
ou com ontra materia, st:;o, por nnidade;
Idem de linho pnro, S200, por unidade;
Idem de borra de seda ou de seda com
outra materia, $400, por unidade ;
Idem de seda pnra, 8800, por unidade.
Total da verba .... ,..... ..
22. Sobre e~par~lhos .............•..•.•.
23. Sobre o vinho estrangeiro ........... .
24-. Sobre o papel para forrar casas ou
malas: Accreseentando-se ao art. 4°,
§ 15, n. J, do decreto n. H.951, de
16 de fevereiro de 1916, o seguinto :
"de côr natural, tinto, impt·ensado
(aauffré) e semelhantes .......•......
25. Sobre cartas ele jogat' .............. ..
26. Sobre cha.péos: Elevadas as taxas
de 50 % •••••••.••••••••••••••••••
27. Sobt•e discos para gl'amophones .....•.
28. Sobre louças e vidros............... ..
29. Sobre ferragens ..•••••• , •••••••••••••
30. Sobre café torrado ou moido, em tablettes, sacco~. caixa" ou outros envoltorios, kilo. $060 •..•....••..•.••.••
31. Sobre manteiga, em latas, frascos ou
outt·os envoltorios, kilo, $050 .••.•.•
III
IMPOSTO SORRE CIRCUUÇÃ0 1 DE ACCÔRDO
COM A LEI N. 2. 9{ 9, DE 3{ DEZEMBRO
DE 1914, E RESPECTIVA REGULAMENAS SEGUINTES ALTETAÇÃO, E MAIS
RAÇÕES:

32. Imposto do sello : Restauelecidas as
disposições do decreto n. t0.29t,
de 25 de julho de 1913 ficando, outrosim, restabelecido aquello decreto

15.000:000SOOO
50:0008000
3.800:000$000

!00;0008000
200:0008000
2.890:000$00()

25:ooosooo1

4-00:000$000
500:0008000
1 . 800: 000$000
333:3338000

~86
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Ouro

em todas M suas demais partes, salvo
quanto ás taxas constantes dos ns. 26
a 70, 72 a 127, -130 a :1.43 e :1.45 a :1.54
qne vigorarão com a reducção de
20 %, e as do n. :1.28, que vigorarão
com o au~;mento de 50 %, c as do
n. ~29, que caberão a cada um dos
partidores, attendido o engano nos
numeros do regulamento impresso.
4) Patentns de privilegios de invenção,
:1.00$; pelo i" armo, '•OS; pelo 2" anno
60$; e assim pm· deante, angmentando--se 20$ em cada anno que so
seguir á annuidade anterior por todo
o prazo do privilegio.
5) Titulas de garantia provisoria,
50$000.
2i) Transfercncias de patentes, 20$000.
28) Cartas de autorização a .~ocicdades
anonymas e approvação ela seus estatutos, as que tiverem por objecto o
commercio ou fornecimento ele generos ou snb;;;tancia.s alimentares,
200$000.
30) Cartas ele autol'ização a sociedades
estrangeiras n ás suas suecursaes e
caixas filia.cs para. funecionarem na
Rcpublica, sendo companhia;;; mm·cantis c industriacs, 300$000.
29) Títulos de approvação das alterações dos esta tntos, 100$000.
Do registro de marcas de fabl'ica e cle
commcrcio, 20$000.
Total da verba .................. .
33. Imposto de transpOLte: l~icamlo isentos
do mposto clc sahid:t do paiz os
tou1'istes que vierem incm·porados
sob a dirccçfto de companhias, ou se
organizarem em associação para visitar o flrasil ........•......•......
IV
IMPOSTO SOBRE A RENIJA, I>E ACCÔRDO COM
A LEI N. 2. 9 :i(), l>E 3! IJE llEZEMilllO DF.
i 9U,, COM AS MODIFICAÇÕES HITAS l'ELA
LEI N. 3. 070 A, TlE 3i IJE llE7.EMllRO
llE Hli!i, E M I!S AS SEC.U!NTES AI.TEHAÇÚES:

34. Imposto sobro subsídios e vencimentos :
Isenta an toda c qualquer redncção

Papel

28.500:000$000

7.000:000$000
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Ouro

35.

36.

37.

38.

39.

ou imposto a dotaçllo concedida aos
filhos e filhas do Barllo do Rio Branco
pela lei n. 75~, de 3i de dezembro
de i900 •..•......••••••..••••..•.•
Imposto de ti % sobre dividendos e outros productos de acçOes e sobre juros das obrigações e debentures das
companhias, sociedades anonymas e
commanditas •.•...••.•.•..••••.••.
Imposto de 5% sobre os juros dos eraditos ou emprestimos garantidos por
hypothecas convencionaes ou antichrese, excepto as que recahem sobre predios agricolas •.•••••••.•••••
Imposto de 2 % sobre os premios de seguros maritimos e terrestres e de
cinco por mil sobre os premios de seguros de vida, pensões, peculios, etc.
Imposto de fO % sobre as importa,ncias
em dinheiro, em bens moveis ou immoveis ou em outros valores sorteados pelas companhias ou em prezas de
seguros de vida, pensões, peculios
rendas, dotes, recreativas e quaesquer outras :
Os theatros, cinemas e outras em prezas
ou estabelecimentos commerciaes,
que não estiverem subordinados á
Inspectoria de Seguros, recolherão ao
Thesouro o imposto com guia da Fiscalização dos Clubs de Mercadorias ;
O imposto será cobrado sobre os premios entregues pelas emprezas aos
portadores dos <<coupons sorteados» ;
As emprezas concorrerão durànte os
prazos das loterias com a quota semestral de 1 : OOOS para pagamento
dos fiscaes incumbidos da fiscalização
dos sorteios extrahidos pelas emprezas •••••...•••.•••••••••••••••••••
Imposto de 5 % sobre os valores etfectivamente distribuidos de clubs de mercadorias •••••••••••••••••••••••••.

Papel

270:0008000 t9.000:000SOOO

............. .

~.000:000~000

............. .

~00:0008006

~00:0008000

!io:ooosooo

............. .

v
IMPOSTO SOBRE LOTERIAS

4:0. Imposto de 3 f/2 % sobre o capital das
loterias fcderaes e de !) % sobre o das
estaduaes ••••••••••••••••••••...••

..............

f.loo:ooosooo

4.88
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VI
OUTRAS RENDAS

Ouro

4L Premios de depositas publicas ........ .
42. Taxa judiciaria ..................... .
43. Taxa de aferição de hydrometros o
concerto dos mesmos ••••••••• • •••••
~ 4. Rendas federaes no Tcrritol'io do Acre
(não compreheudido o imposto de industrias c profissões, o qual será arrecadado pelas municipalidades do
mesmo Territorio) ••..........•.•.•
45. t 2 % sobre a exportação do borracha
do Territorio do Acre ••••••••••••••

Papel

50:000$000
i50:000SOOO
30:000$000

30:000$000

.. ............ .
~

5,000:000$000

li

Rendas pa t rimoniaes

DOS PROPRIO~ NACiúNAES

46. Renda da Villa 1\lilitar Deodoro .•...•.•
47. Renda da proprios nacionacs .•••.••.••
4.8, Renda das villas prolatarias .•..

40:000$000
300:000$000
i40:0008000

11
DAS FAZENDAS DA UNIÃO

H. Renda da Fazenda de Santa Cruz o
outra5, ••••........•...........•..

30:000$000

IH
D!S RIQUEZAS NATORAES E FÓROS

~o.

Producto do arrendamento das areias
monaziticas ....................... .
li. Fóros de terrenos de marinha ••..•..•

s
25:000$000

IV
DOS L!UDEMIOS

5i.t Laudemios .... ...... ~ ....... ~ ........

~"

40:000SOOO

ACTOS DO PODER LEGISLATIVO

m
Rendas Industriaes
Onro

Papel

DE ACCÔRDO COM AS LEIS NS. 2. 9i 9, DE 3i
DE DEZEMBRO DE i9!4, E 3.070 A, DE
3i DE DEZEMBRO DE i 9i 5, E MAIS AS
SEGUINTES ALTEI1AÇÕES:

53. Renda do Correio Geral, considerada

official a correspondoncia postada
pela Liga da Defesa. Nacional e :::lociedade Nacional de Agricultura .•••
54.. Renda dos Telegraphos : A taxa telegraphica por palavra, qualquer que
seja o percurso para os despachos de
imprensa o dos membros do Congres~o
Nacional, será de 8025 por palavra.
sendo que os destes só gosarll.o desta
taxa quando dirigidos a repre·enta ntes dos poderes da União o dos
Estados e aos funccionarios publicos
em exercício nos E:stados, sobre serviço politico e administrativo, ficando
revogada a dispostção que equipara
ao;; olliciaes os te 1e g r a m m a s dos
membros do Congresso ...•••..•.••.
!i5. Renda da Imprensa Nacional e Diario
0{/icial •••....••.•••••.••..•••.••• •_
56. Renda da Estrada da Ferro Central do

57.

58.
59.
60.

6t.
62.
63.
64,,

65.
66.

67.

Brazil (mediante revisão da respectiva tarifa) ...................... .
Ronda da Estrada de Ferro Oeste de
Minas .....•••••........•.•.•...••.
Renda da. Estrada de Ferro Itapura a.
Corumbá. .........................•
Renda. da Estrada de Ferro do Rio do
Ouro ............................. .
Henda do Ramal Ferreo de Lorena a
Piquete ................... , •.......
Renda da Rêde de Viação Cearense ...
Bcnda da Casa da Moeda ...•........•
Renda dos arsenaes .........•••. , ... ,
Henda dos imtitutos dos Snrdos-Mudot
e dos Meninos Cégos ............... ,
Henda dos collegios militares .........•
Renda da Casa de Correcçlto .....••..•
Henda. arl'ecadad~ nos consulados:
Sendo pt•ohillido inclllir em uma sú
factm·a consular, sob pena de 2008

9.000:0001000

600:00ó8000

9.000:0008000
!.500:0008000
4.7.000:0008000
5.ooo:ooosooo
i. 500:0008000
i GO: 0005000

40:0008000
2 . 500: ooosooo
f5:000SOOO
t2:000SOOO
ti:OOOSOOO
!iO:OOOSOOO
!í:OOOSOO(I
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'Papel

Ouro

de multa ao respectivo consul, volumes on mercadorias a granel de diversas marcas ou compondo diversas
part.idas, só se podendo considcr·ar
uma o a mesma partida quando todos
os volumes ou mercadorias tenham a
mesma mat·ca o o mesmo rlostinatario. Os volumes compondo uma partida serão numerados crn nrna muneração sempre seguida c ficam elevados a 4$, ouro, ao cambio de 27,
os cmolumon tos cobrados de cada factura consular emittida nos termos
acima. ditos. Os consulos rmnet.torão
dimctarn()ntn {ts alfall(kgas uma
quarta via das t;u~tnras ennsula.ros ..
6S. Ronda da Assistcneia a Alienados .....
69. Henda. do Laho!'at.orio Na.eional do Ana.Jyses ....................•......•..
70. Contribuição das eornpanhias ou emprezas rlo estradas d<\ fmTo e outras.

t.ooo:ooosooo
i00:0008000
ití0:000$000
i.ã00:000$000

Renda Extraordinaria

7i. Montepio da Marinha ............... .
72. Montepio Militar .•...................
73. Montepio rlos Empregados l'ublicos, incluído o fnndo dos novos contribuintes, W: 000$, ouro, <' i . 000:0008,
papel ............................. .
74. Indemnizações ..•....................
75. Juros do capitaes tmcionaos ......•...
76. Hemauesccntes dos prcmios d(• bilhetes
do loteria ........................ .
'77. Imposto de indnstl'ias n profissões no
llistrictn Ft\dt•ral. ................. .
78. Taxa sobre o consumo do agua. ....... .
79. Taxa. dn sauoanwuto na. Capital Federal : Cobrada pela Rrcobedol'ia do
Districto mediante l:uwamento feito
110 Mini:stm·io da Vi:H;ão' pela roparti<;ão competente no collw<;o do cada
sornostt·n : em cada predio osg'ota.do
tendo um só apparellw, :~S pot· mcz;
dous apparnlhos, !iS por moz o mais
fS pm· muz <J pot' a.ppa!'ulho que ex<~odm· (dnv<'ndo a taxa do 3S redu·
úr-se :t 28 rlosdn qu0. o cambio se
mantonll:t a u,:; d. por i S ou acima
dessa taxa dnt·anto lt·ps nwz<'s pelo
llll\I!OS) ••••••••••••••.•• • •••• , , , , •,

!i:000$000
2:0008000

400:0008000
700:0008000

30:0008000
20:0001.1000
!i0:000$000

2.200:0008000
i.!i00:0008000
850:000$000

··············
..............
··············

30:000$000

• • • • • • I

I

f

e. • • •

4.600:0001.1000
3.700:0001.1000

4.000:0001.1000
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Ouro

80. Contribuição do Estado de S. Paulo
para pagamento dos juros, amortização e eommh;sões do emprestimo
de~ 3.000.000....................
81. Receita proveniente da venda de generos e de proprios nacionaes durante
o exercido .••.••.....•.••••••.••••
82. Importancia a receber de bancos ......

2.560:3208000
ã.000:000$000

8
7~.962:320$000

A deduzir : para a renda com applicação espEcial- 5 •;., ouro, da totalidade dos direitos do importação para
consumo. . . . . . . . . . • . . . • . • . . • . . • . • .

Papel

327.300:333$000

6. ~00: 000$000
68.562:320$000

Recursos

83. Emissão do tilulos da divida externa,
de accôrdo com o contracto do i 9 de
outubro de 19tt~ .....•••••.••••.••• 29.970:!06$666
8~. Emissão de titulos da divida interna ...
85. Emissão de títulos da divida interna
para estradas de ferro ............. .
Emissão de titulos da divida interna
para a Baixada Fluminense ..•.•....
Fundos depo~itado~ em Londres •.••.•• f 7. 777: 7771)778

........... ...

H6.310:20~S'~4~

327.300:333$000

Renda com applicação especial

L Fundo de resgate do papel-moeda (cujo

producto poderá ser de prelerencia
applicado ao serviço dejuros e amortização do títulos da divida interna,
papel) :
1 •• Renda em papel proveniente do
arrendamento das estradas de ferro
da União ........................ ..
2. • Prodncto da cobrança da divida
activa da União em papel ....•.•.••.
3. 0 Todas e quaesquer rendas eventuaes percebidas em papel. ..•....•.
~.· Dividendo das acções do Banco do
Brazil pertencentes ao Thesouro ....
t;. • Os saldos que forem apurados no
Ol'Çamento, ...................... .
2. Fundo <ie garantia do papel-moeda.
(cujo pl'odncto poderá ser de prefe-

continua aqui->

700:000$000
:1.000:000$000
2.000:000$000
2.000:000SOOO

s
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Ouro

rencia applicado ao serviço de juros
e amortização de títulos da àivida,
ouro):
i. o Quota de 5 %, ouro, sobre todos os
direitos de imp.lrtação para consumo
2.• Cobranca da divida activa em om·o
3. o Todas
quaesquer rendas eventuaes em our·o •••...........••••.••
4. 0 Quaesquer saldos, quando forem
Convertidos em ouro, da emissão
autorizada pela lei n. 2. 986, de 28
de agosto de f915 ................. .
3. Fundo para a caixa de resgate das apolices das estradas de fereo encampadas : Arrendamento das mesmas
estradas ............ , ••.•.••..•••.•
rt. Fundo de amortização dos emprestimos
internos: Depositas: saldo ou excesso
entre o recebimento e as restiLniçõ::Js
5. Fundo destinado ás obras de melhoramentos dos portos executadas {L custa
da União:
Rio de Janeiro : cobrando-se pelo manganez, a titulo de carga e de capatazias, a taxa unica de f$ sempre
que a tonelada dessa mercadoria
valer 30$ ou mais e cobrando-se 28
sempre que essa valor fõr de 50$ ou
mais ..•..•.•......•••.•. • ........ .
Bahia .•..............•......•.......
Recife .......•......•...•.....••...•.
Rio Grande do Sul ..............•....
Parahyba •..........•..•....•.......
Ceará ...........•..••.•.....•••....•

e

Paraná ............................. .

Rio Grande do Norte ................ .
Maranhão ••.••••..••..•••••••••..•.•
.Santa Catbarina ••••••••••••••••••..•
Espírito Santo ...................... .
1\fatto Grosso •••••••.••••••••••••••..
Alagôas •••••••••••••••••.••••.••••••
Parna!I,yba •••.••.•.••••.......••••••
AracaJu .•••••.......•••......•......
Pará ......•.•...••...............•.

Papel

6.400:0008000
50:0008000
50:000$000

3.500:000$000

s

3.000:0008000
400:0008000
500:000$000
700:0008000
30:000$000
80:000SOOO
80:000$000
20:0008000
60:000$000
60:000$000
20:000$000
50:000$000
90:000SOOO
15:000$000
20:000SOOó
400:000$000

3.400 000$000
60 0008000
iOO 0008000

f8:000$000

60:000$000

f2.025:ooosooo t2.838:ooo8ooo
Art. 2. 0 E' o Presidente da Republica autorizado :
I. A emittir, como antecipação de receita, no exercício de f 9t 7, bilhetes
do Tbesonro até a somma de 30.000:000$, que seeã.o resgatados até o fim do
exercício financeiro.
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11. A recehor o restituir, de conformidade com o disposto nó art. H da lei
n. 628, de :17 de setembro de :185:1, os dinheiros pt·ovenientes dos cofres de

orpi.ãos, de bens de defuntos e ausentes e do evento, dos premios de loterias,
dos \:lepositos das caixas ccuuomicM c montes de soccm-ro e ele depositas de
outras ol"igens ; os saldos resultantes do encontro das entradas com as sahidas
poderão ser applicados :í amortização dog emprcstimos internos, sendo os
excessos das restituic;ões levados ao balanço do exereicio.
III. A cobrar· do imposto de importação para consumo !Hi 0 / 0 em ouro e
lk5 "lo em papel sobre quac,;quer mercadorias, abolidas as distincções do
art. 2°, n. 3, lettras a e b, da lei n. :1.452, de 30 de dezembro de :1905.
A qnota de 5 "/o, ouro, da totalidade dos direitos de importação para
·consumo será deduzida da receita geral e destinada ao funào de garantia ;
o impo:.;to pa.go em ouro é destinado ás despezas da mesma natureza, conver~
tendo-se em pa.pcl o excedente para att.endcr ás dcspezas nesta cspecie.
lV. A cobrar, de accôrdo com a legislação vigente e com o disposto nos
respectivos contractos, para o fundo destinado ás obras de melhoramentos do
portos (executadas á custa da União ou pelo regimen de concessão) :
:1. A taxa até :.l "/o, ouro, sobre o valor official da importa.<1ão do porto do
Hio de Janeiro e das altandega~ do Hecife, Bahia, Hio Grande do Sul, Maranhão, Ceará, I lio Geancle do Norte, Parahyba, Espírito Santo, Paraná,
Santa. Catharina, 1\Iatto Grosso, Alagôas, Parnahyba, Aracajú c Pará, exce~
ptuadas as mercadorias elo que trata ou. 2 do art. :1° desta lei e devendo a
importancia arrecadada nos portos cujas obras não tiverem sido iniciadas ser
cscl'ipturada no Thesouro separ·adamente ;
2. A taxa de SOOi a S005 por kilogramma de mercadorias que forem
carregadas ou descarregadas, segundo o seu valor, destino ou procedencia
dos outros portos.
Para accelel':tr a execuc;ão daquellas obras, poderá o Governo acceitar
clonati\·os ou ainda auxilios a titulo oneroso offerecidos pelos Estados, municipios ou associ:t<;õcs intm·msados no melhoramento, comtanto qnc os encargos,
porvcntm·a resultantes de t:tes atrxilios não excedam o prod ucto da taxa.
indicada.
V. A decretar, emquanto durar a actual crise financcit·a, o imposto de
5 °/0 sobre os salarim, jm·nacs, diarias, vencimentos ou qnaesqw)r vantagens
pccuniarias percebidas pelos opsrarios, jornaleiros, diaristas e trabalhadores
da União, continuando em vigor o art. 9:1, da lei n. 2.81k2, de 3 de janeiro
ele :19f!t, ficando desde já autorizado a abrir os nccessarios creditas.
VI. A modificar a taxa dos illlpostos de importação, indo mesmo até per~
mittir '1 entrada livre de dircitm durante corto praso para. os artigos de
pi·occclencia estrangeira que possam competir com os similares nacionaes,
desde que estes sejam produzidos ou negociados por trusts.
VIl. A adoptar o papel scl\aclo na arrecadação do respectiYo imposto do
iello.
Vl\1. A arrecadar, cmquanto não fôr deliberado o destino do antigo
Lloyd Brazileiro, as rendas provenientes dos serviços executados por essa emprosa. de navcga<;ão.
IX. A regulamentar, si o julgar nccessario, a cobranç.a dos novos impostos
c taxas cr·cadas nesta lei; quanto á cobrança do imposto sobre juros de emprestimos garantidos por ltypothecas convencionaes ou antichrcisc, deverá.
adaptar todas as pr·ovidcncias ncccssarias a urna boa tiscaliza<;ão, podendo
impor sancc;ão penal, obrigar os escrivães, tabelliães c olliciacs do registro a
communicar ás respectivas repartições fisca.es uma nota. das escripturas, da
iuscripção c do canccllamcnto de tacs hypothccas c. antichrcses, com especifi~
cação do nome o rcsidcncia do credor c do devedor, situação do immovel, im~
P?rtanc.ia do emprestimo; taxá dos jn~·os, prazo. c fórrna do, pagamento de .ca1
prtal c Juros c quacsqucr outras condrções que mteresscm a cobrança do 1m~
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posto ; deverá; em todo caso, ser sempre exhibicl:a no acto do cancellamento a
prova da quitação do imposto, expedindo para esse fim a repartição fiscal
arrecadadora uma guia de quitação, mediante o pagamento de !Sem estampilhas do sello adhesivo.
.
X. A regularizar, mediante contractos, as dividas dos Estados e da Associação Commercial do Rio de Janeir;o á União, determinando, para cada divida, os juros e amortização annuaes.
XI. A entender-se com o governo do Estado do Hio de · Janeiro afim de
conseguir que seja por elle indemnizada a União das despezas feitas em me:lhoramentos das terras da Baixada Fluminense, podendo acceitar para base
de contracto a taxa de 2 % sobre os valores accrescidos, dos terrenos referidos ou outra que mais conveniente seja aos interesses federaes.
XII. A arrendar, mediante concurrencia publica, os terrenos de areias
monazíticas, cabendo ao arrendatario o orms da medição e demarcação da
área arrendada, a qual se realizará antes do inicio da exploração.
XIII. A isentar de direitos aduaneiros, de que trata o regulamento que
baixou com o decreto n. 8.592, de 8 de março de f9H, as fructas frescas
de procedencia argentina e as produzidas nos paizes americanos, que otfereçam
vantagens tributarias á importação, em sens territorios, de productos brazileiros e cuja entrada o Governo permittirá independentemente de quaesquer
outras taxas.
XIV. A conceder assignaturas mensaes de· passagens de trens nos suburbios aos professores e alumnos das escolas publicas municipaes, com o abati•
monto de 50 % e de accôrdo com as instrucções que a directol'ia. da Central
expedir.
XV. A tt·ansferir ao Banco do Bmzil a cobt·a.nça das dividas provenientes
dos ernprestimos realizados na. conformidade da lei n. 2.683, de 24< de agosto de
19!4, concedendo-lhe a faculdade de fazar accôrdo com os bancos devedores
para. liquidação de seus rcspeetivos dobitos, sem diminuição do capital e dos
juros devidos.
·
XVI. A providenciar para a revisão das taxas de praticagem actual~
monte em vigor no porto do Recife para a entrada c sabida das embarcações
o respectiva amarmção c desamarra1;ão, no sentido de uma neccssaria
rcducção.
XVII. A consolidar as leis c regulamentos relàLivos á arrecadação das
rendas dos bens aforados ou arrendados pela União, podendo fixar multas até
o valor de 5008 e bem assim organizar o respectivo cadastro.
X VIII. A prorogar por dons annos os prazos estipulados na lei n. 3. Of 3, de
27 de outubro de f 9Hi, bem corno o do resgate dos títulos, papel, creados
por força do art. 4• da loi n. 2.919, de 31 de dezembro de 1914.
§ f •o Continúa em vigor a autorização concedida ao Governo para adoptar
uma. tarifa differencial para um ou mais gencros de producção estrangeira,
podendo a reducção ir até o limite de 20 %, limite que para. a. farinha de
trigo poderá ir até 30 °/0 , desde que taes reducções sejam compensadora.s de
concessões feitas a generos de producção brazileira, especialmente a borracha
c o fumo.
§ 2.° Continúa revogado o art. !9 da lei n. 1.313, de 30 de dczembro,do
anno de 1904; todos os navios que entrarem pela barra do porto do Rio ·de
Janeiro pagarão, a titulo de conservação do mesmo porto, a taxa de um .real
por kilogramma d.e mercadoria embarcada, ou dcsembarcada, exccptuadas as
de producção nacional, o carvão de pedra e o oleo de pctroleo, que fica.m
isentos dessa taxa.
§ 3, 0 O imposto de pharol, bem como o de doca, será cobrado em ouro ao
cambio de 27 d. por :lSOOO.

§ 4. • &.mtinúa o Governo autorizado a tratar com os Estados interessa dÓs
no sentido de acudir á crise da borracha brazileira, podendo, entre outras
medidas, modificar a taxa de exportação cobi·ada pela União.
§ 5. 0 Liquidadas até 3i de dezembro de f9f6 as dividas dos Estados para
com a União, fica o Governo autorizado a innovar os contractos existentes,
sem reducção das dividas, podendo modificar as condições de pagamentos dos
juros e os pl'azos.
r
Art. 3. o Co11tinuam em vigor as disposições dos arts. 8°, 14, f !i, 28, 29, 30
e 60, da lei n. 2.84-f, de 3f de dezembro de f9f3, corrigida pelo decreto
n. 2.845, de 7 de janeiro de i9f4; ficam igualmente em vigor, sómente
para os negocies sobre café, os arts. 77, 78, 79, 80 e Si da lei n. 2.84f, de 3i de
dezembro de i9f3 c o art. 3°, § i4 da lei n. 2.9!9, de 3i do dezembro de
i9f4, observado o disposto no art. L479 do Codigo Civil; continuam;
finalmente, em vigor o art. 72, n. i5, da lei n. 2. 924, de 5 de janeiro de i9i!i,
e o n. XI do art. 2° da lei n. 3.070 A, de 3f de dezembro de HH5.
§ f. o Fica isento dos direitos de consumo e de expediente o papel destinado á impressão dos diarios officiaes dos Estados, dos jornaes, periodieos e
das revistas scientificas e litterarias, políticas e artísticas ; este favor só será
concedido desde que se prove que o papel effectivamente se emprega sómento
na impressão dos ditos diarios, periodicos e revistas.
§ 2.° Fica isento de direitos de importação o salitee do Chile, destinado a
adubo.
§ 3. o Ficam isentos dos direitos de importação e de expediente os tnachi.nismos destinados á explora(,ão, beneficiamento e briquettagem de carvão
nacional e os machinismos e apparelhos para a utilização dos sub-pro~tos.
§ 4. o E' de livre entrada no territorio da Republica, independenteMente
de quaesquer medidas fiscaes, o gado de toda a especie destinado á criação ~
a engordar, permanecendo em vigor tão sómente a tributação sobre o gàd~
destinado ao corte immediato.
§ 5.° Fica concedida á Empreza de Navegação de Pescaria., com séde na
capital do Ceará, i~enção do direitos, por cinco annos (inclusive o exercício de
f 9i6), para o material fluctuante, motores c sobrcsalontcs nccessarios á sua
installação.
§ 6. 0 O carvão de pedra c o oleo de petroleo, quando importados para
servir de combustível, pagarão a taxa de 2 °/0 , ele conformidade CORl a circular do l\Iinisterio da Fazenda, n. 73, de 11 de outubro de f9f6.
§ 7. o Pagarão 5 "lo ad val01·em ( que será o da factum l o ma teria
escolar para escolas publicas primarias e gratuitas importado pelos governos
dos Estados, do Districto Federal e dos municípios, o material destinado á construcção da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e finalmente os artigos
directamente importados pela Associação Brazileira dos Escoteiros de S. Paulo
e outras congeneres, uma vez que estes artigos tenham marcas indestructiveis
que os tornem absolutamente inadequados a qualquer outro emprego.
§ 8. o Pagarão 8 "lo ad valor em os seguintes artigos :
I. Apparelhos destinados ao fabrico de lacticinios e vasilhame de vidro e
de barro, bem corno os cnvolucros e recipientes de alumínio, destinados aas
mesmos lacticinios de producção nacional, as folhas estampadas e accessorios
para os mesmos e para a fabricação de latas para manteiga, banha, toucinho,
doces e conservas, sempre que tacs artigos forem importados para si pelos fabricantes destes productos ; finalmente as proprias folhas simples quando importadas pelas lithographias nacionaes e destinadas a supprir as fabricas de
banha, manteiga, etc., mas súrnente na medida do effectivo supprimento ás
mesmas fabricas.
li. O material importado para as obras de construcção de qualquer
templo, seja qual fôr o culto a que este se destine c exceptuado apenas o ma-
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teria! qne fôr considerado obra de arte, o qual será despachado livre de
quaosquor direitos.
111. Os apparelhos e accessorios destinados exclusivamente ás applicações
lndustriaes do alcool como força, luz e aquecimento.
IV. O material destinado á primeira installação publica de luz, força
(excluído o destinado ás installaçõcs particulares), viação urbana, abastecimento de agua e rêde de esgotos, e bem assim o destinado a calçamentos,
incluídos os britadores, rolos e compressores para macadamização e motores
respectivos. á incineração de lixo, ao melhoramento c conservação de barras
de portos, á praticagem de portos, á dBsobstl'ucção d3 haixios e canaes, o destinado ás estradas de ferro e pontes, aos tubos de ferro galvanizado c corrugado para boeiros de estradas de rodagem, aos laboratorios de analyses, ás
colonias corrcccionaes e ás prisões com trabalho, assim corno o destinado ao
saneamento c ernbellczamento das cidades.
Ess3s materiacs só ficarão sujeitos á taxa de 8 % aqui estabelecida,
quando importados para serem applicados pelos governos dos Esta.dos, dos municípios, ou do Districto Federal em obras suas, feitas por administrat<ão
directa ou por contracto; á concessão do favor aduaneiro precederá requisição desses governos.
Para o material de saneamento será o commercial ou de factura o valor
sobre o qual incide a taxa.
V. O material fluctuaute para o serviço de navegação dos rios e lagôas
da. Republica e as peças metallicas importadas para a constnJCção de navios
c vapores em estaleiros nacionaes.
VI. O material importado pela Associaçfw Cornmercial de Pernambuco
para a construcção do seu 110\'0 prcdio á Avenida Cc11tral na cidade do
Hecire.

VII. Os machinisrnos c pertences de primeira installação importados por
indivíduos ou emp1·e:r.as que se propouham dcscnvolvm· as applicaçõcs do algodão e de fibras animaes c vegetaes 110 fabrico de linha de carretel c retrozcs ou a utiliza!' os mesmo ..; p1·oductos e o~ do côco babassú em indust!'ias
ainda não exploradas ou sem congenere no paiz.
VIII. Todas as rnachinas e accessorios indispensaveis á installação de esta\)elecimentos frigoríficos de qualquer 11atureza para fins 1industl'iaes, sendo
préviamente submettidos ao exame do ministro da Far.m1da os projectos de
taes installações, afim de evitar a importação de taes materi;tes destinados a
outros fins.
§ 9.• Ficam equiparadas ás machi11as agrícolas, as machinas proprias
para torrar e moer café, quando importadas de paizes onde o café brazileiro
tenha livre e11trada, assim como as destinadas ao pl'eparo das fib1·as nacionacs
c fabricação de cordoalha.
§ :1.0. Continuam em vigor as disposições do § s• do ut. 3" da lei
n. 3.070 A, de 31 de dezembro de 1\H5, modificados, po!'ém, os limites
fixados na hypothcse segunda do mesmo ~ 8", os qnacs passa!'ão a ser de 10 °/0
110 minirno e i 5 ~• 110 maximo do~ vencimentos totaes rnensa.es.
Quando se tt·a.tar dn proprio:; edificado;; Ho !'ccinto de l'orta.lczas ou de
arsenaes, ne11hurn aluguel será cobrado.
§ H. Ficam i.~entas do imposto do scllo as opemções que os bancos populares c caixas ruraes, organizados sob 1\n·m:L coopm·ativa, realizarem com
agricultores c criadores.
§ :1.2. Os documentos passados no est!'angei!'o, qne deixarem pot• motivo
de fol'ça maior de ser legalizados nos consulados b!'azilei!'os, não poderão produzir etrcito no llrazil, sem o pagamento na Hccebodoria do Thesouro Nacional
dos emolumentos que deveriam pagar nos consulados, fazendo-se a cobrança
por scllo de verba, convertida a ta:x.a ouro em papel ao cambio do dia.

§ f3. Fica abolida a exigencia do art. 7f, § 4°, do decreto n. H. 95f,
de i6 de fevereiro de !916.
§ u •. No art. i78, lettra m, do decreto n. H.95t, de !6 de fevereiro de
i9t6, accrescente-se «IX. Os que fabricarem, expuzerem á venda ou ve~
derem producto nacional inculcando-o como estrangeiro» e «X. Os que expuzerem á venda ou venderem producto estrangeiro inculcando-o como
nacional ».
§ tã. Continúa em vii?OL' o art. !20 da lei n. 2.924, de 5 de janeiro de
i9t5, accrescentando-se in-fine: «O resultado de analyse só serâ. entregue
ao interessado á vista de documento que prove ter sido paga a respectiva taxa.
de analyse >>.
§ !6 Ficam dispensados. de sellagem os stocks. de mercadorias já despachadas e entregues a consumo, de accôrdo com a disposição do art. :1.96•
do decreto n. H.95f, de !6 de fevereiro de :1.916.
§ t 7. Continúa isenta do imposto de consumo a louça de pó de pedra,.
manufacturada na fahrica de Santa Catharina, em S. Paulo.
§ :1.8. O negociante estabelecido no Districto Federal não poderá de&:pachar mercadorias importadas, sem que, mediante registro semestral n!
Alfandega, conste estar quite do imposto de industria e profissão.
§ 19. Todo aquelle que exercer o commer•io de fazendas, modas e con·
facções no Districto Federal, em installações transitarias, seja em hospedarias,
boteis ou residencias particulares, expondo ou otferecendo á venda mercadorias do seu commercio em malas, armarios, caix.• s, pacotes ou envolucros.
semelh.iÍltes, ou por qualquer outro modo- ficará sujeito ao imposto a que s&
refere o art. 1• do regulamento annexo ao dect·eto n. 5. H2, de fevereiro
de f904 (industrias e profissões,, pagando exclusivamente a taxa fixa annuaL
de i: 300S, sendo para esse fim inscripto no respectivo lançamento.
a) O imposto será pago de uma só vez, integt·al e antecipadamente por
exerCicio, qualquer que seja a época do inicio do negocio.
b) A Alfandega não permittirá o desembaraço e sabida das mercadorias
que para esse commercio forem importadas directamente do estrangeit·o sem
que seja exhi~>ida préviamente pelo interessado, a P-xemplo do que já .se
estatuiu para o commercio estabelecido, a certidão de quitação do imposto
pago na Recebedoria do Districto Federal, não inclusive os mascatts, que
tenham pago imposto do estabelecimentp.
:
c) OS que exercerem .o commercio de que trata este artigo sem prévio
pagamento do imposto ficam sujeitos, além do mesmo imposto, á multa· de
2:000S, que será repartida entre o Thesouro e funccionario ou particular que
denunciar a infrncção.
§ 2tl. No manifesto a ser enviado á Directoria de Estatística Commercial,
na Capital Federal, e de que trata o decreto n. 7.473, de 29 de julho de
:l909, arts. t• e 2•, ficam os agentes, consignatarios, despachantes, capitães
ou mestres de navios obrigados a mencionar a quantidade e valor commercial
de todo e qualquer combustivel, recebido em portos brazileiros, para o consumo
das respectivas embarcações, assim como se torna obrigatoria, no mesmo
manife:-to, no caso de não recebimento de combustível, a respectiva decla. ração. Pela falta de qualquer das duas declarações ficam os responsaveis
sujeitos á multa estabelecida no art. 9° do citado decreto.
§ 2f. i) Nenhuma factura poderã. ser apresentada para authentica.çlo
depois da partida para o Brazil do navio que transportar a respectiva mer-cadoria e, si o fOr, não poderá ser acceita para isentar o importador da penalidade por falta de factura.
2) Os consules authenticarão a factura assignando-a e datando-a.
3) O que constitue base para .a imposição das multas estabelecidas DO
decreto n. Li03, de 21 de novembro de i903, é a divergencia entre mercadoria facturada e a verificada no volume noracto da conferencia.
Poder Legislativo- 1916- Vo!. 1.
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4) A falta de factura consular sujeitará a marcadoria a diraitos em
dobro, findo o prazo concedido para a; sua apresentaçll.o.
5) E' obrigatoria a declaraçll.o, na factura consular, do paiz onde foram
compradas as mercadorias para a exportação para o Brazil, independente de
declaraçll.o do paiz de origem.
6) O actual modelo de factura consular será substituído pelo modelo
seguinte:
••• VIA F ACTURA CONSULAR BRAZILEIRA

Cansulado Geral em ................. .
DECLARAÇÃO

Declaramos solemnemente que somo3 exportadores ou carregadores das
mercadorias mencionadas nesta factura e contidas nos •••• volumes indicados,
a qual é exacl.a. e verdadeira a todos os efiJitos, s:mdo estas mercadorias desti·
nadas ao porto de ••.....•..•... do Btazil e consigna1as aos Srs••.••••••••••
de ......•................... de •...•....•••••• de :1.9 •••
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . agente do exportador.
Nome e nacionalidade do navio á vela •.......•.......•.••.•.....••••••••••
Nome e nacionalidade d:> navio a vapor ...................•....••••••••.•••
Porto de embarque da mercadoria ...........................•...•..•••.•••
Porto de destino da merc:adoria ...................................••....••
/
Porto de destino da mercadoria •............ com opçll.o para •.....•••..••••
Porto de destino da mercadoria ... ·: ........ em transito rapa ..•..•••...•••
Valor total da factura, inclusive frete e desp31as approximadas ••..•....•• (*)
Frete e despezas approximadas .....•................••...•....•••••.••
Agio da mooda do paiz de procedencia •............•..•...•..•.•••••.••••••

c·;

OBSERVAÇÕES DO OOftSUL

.................................................................
................... ... .. .... . . . .... . . . . ......... . ................
Visto.

• •. Consulado .......• dos Estados Unidos do l}razil.
•••..••.......•••..... de .••........•••••••• de 19 ••••

Pagou.
( Assignado). . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

r> Moeda do pais de expenaoio.
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Art. /k. 0 As taxas aduaneiras (na Tarifa " Direitos "), actu!J.lmente 00;7
bradas sobre bacalháo, banha, kerozene e xarque ficam reduzidas de 15 'lo~
Art. 5. 0 • O Banco do Brazil e suas agencias constituem serviço fed.eraleêStão isentos de todo e qualquer imposto estadual e municipal.
Art. 6. 0 O Poder Executivo fará organizar a consolidação de todas as
disposições de caracter permanente, insertas em leis annuas d~ orç~men:to,
que não tendo sido revogadas, digam respeito ao interesse pubhco da Umão·
Federal; serão excluídas todas as que contenham autorjzaçào, não realizada
opportunamente, para a reforma da legislação fiscal ou de repartições e serviços, assim como para augmento de. vencimentos ou outras remunerações,
igualmente excluídas as que tenham caracter individual e as que, directa ou
indirectamente e com ou sem condições, autorizem a concessão de quaesquer
privilegios; favoitQs ou vantagens.
Art. 7." Emquanto não fôr mandada executar pelo Congresso a " Consolidação de todas as disposições permanentes esparsas nas leis annuas de·
orçamento, continuam determinadamente em vigor as disposições do art. 2"VI, VIU e X; do art. 3° - §§ 3°, lettra d, 5°, 6•, 7•, 9°, 10 e 1t, do~ arts. s•,.
i2, :13, 14, :15, 16, 21, 22 e 25, todos da lei n. 3.070 A, de 31 ue dezembro de
i9i5, substituídas neste ultimo as palavras "Para liquidar o defi.cit do exercício de 1914 e anteriores, continúa. o Governo»- pelas seguintes- "Fica .o·
Governo», e em geral todas as disposiçõos de leis annuas de orçamento que,
não tendo sido revogadas, digam respeito ao interesse publico da União; nãu
se comprehendem entre estas ultimas as que versarem especialmente sobre a
fixação das verbas de Receita e das dotações de Despeza, e as que contenham·
autorização para a reforma da legislação fiscal ou de repartições e ser·viços,.
assim como para augmento de vencimentos e quaesquer remunerações, nem
as disposições de caracter individual ou que, directa bu indirecta:nente e com.
ou sem condições. autorizem a concessão de quaesquer privilegios, favores ou
vantagens e de que o Executivo não tenha usado em tempo opportuno.
Art. 8. 0 Revogam-se as disposições em contrario.
·
. Rio de Janeiro, 30 de dezembro dE! !9!6, 95• da Independencia e 28° da.
Republica.
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