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1924- Extingue a Caixa Especial das Obras
de Irrigação de Terras Cultivaveis no Nordéste
Brasileiro, e dá outras providencias dccorrentef'
dessa extincção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.404- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- Decreto de 12 de março de 1924- Approva o
projecto c respectivo orçamento, na import.ancia de 49:820$048, relativos á constnwção
de um posto telegraphico no ramal de Tihngy
da Estrada de Ferro Soro cabana. . . . . . . . . . . .
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.N. 16.405- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 12 de março de 1924- Approva os
planos e projcctos para clectrificação da linha
ferrea de Itapema do Guarujá, com nove kilometros de extensão, no 1nunicipio de Sautm:;,
Estado de São Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

~~6H

N. 1H. 406 - MARINHA- Decreto de 12 de março de
1924 - Dá nova organização á Escola Naval

:~99

N. 16.407 - MARINHA- Decreto de 12 de março de
1924 - Estabelece a situação dos sargentos da
Armada, em face do art. 6° do dPcreto n. 16.213,
de 28 de novembro de 1923, e dá outras providencias............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

445

N. 16.408- MARINHA- Decreto de 12 de março
1924 - Regula a situação dos alumnos da extincta Escola de Machinistas Auxiliares c dá
outras providencias....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

,147

N. 16.409- FAZENDA- Decreto de 12 de março de
1924- Manda alterar os cunhos das moedas
divisionarias de prata do valor de 2$ e de cobre
c aluminio dos valores de 1$ c 500 réis......

·1~19

N. 16A10- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 12 de março de 1924- Abre, ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o
credito especial de 45:260$, para pagamento,
em 1923, de diarias aos offi.ciaes de justiça daH
Varas Criminacs e Prctorias desta Capital....

·l49

N. lGAll- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 12 de março de 1924
- Concede á Mclba Manufacturing Compauy
autorização para funccionar na Rcpublica. . . .

450

N. 1G.412- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 13 de março de 1924- Crêa uma representação permanente do Brasil junto á Liga da~
Nações....................................
N. 1().413·- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 13 de março de 1924-- Faz publica a declaração de Hungria sobre a Convenção Sauinitaria Internaciona] de 1903........ . . . . . . . .
N. 16.414- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 13 de março de 1924- Publica a adhcsão
da ilha Reunião á Convenção Ra.diotelegraphica Internacional assignada em Londres a 5
de julho de 1912.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 16.415- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 13 de março de 1924 - Promulga a adhesão
do Brasil ao ajuste relativo á conservação ou
ao restabelecimento dos direitos de propriedade
industrial attingidoR pela guerra mundial, assignado em Berna a 30 de junho de 1920.....
N. 16.416- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
·de 13 de março de 1924- Publica a adhesão
do Domínio de Canadá á Convenção de Berna,
para a protecção de obras litterarias e artisticas, revista em Berlim a 13 de novembro de
1908 ....................... - . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.417- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOREH
-Decreto de 1.5 de março de 1924- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocias Interioreí:i o
credito especial de réis 265:850$869, para
occorrer ao pagamento, no corrente anno, dos
vencimentos dos membros da magistratura e do
ministerio publico da justiça do Districto Federal, postos em disponibilidade mn virtude do
art. 338 do decreto n. 16.273, de 20 de dezembro
de 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"159

N. 16.418- MARINHA- Decreto de 19 de março de
1924 -- Abre, pelo Ministerio da Marinha, o
credito especial de réis 15:546$, para occm-rer·
ao pagamento da Sociedade Portugueza Beneficente do Amazonas.......................

·-159

N. 14.419- FAZENDA, JUSTIÇA E NEGOClOS INTERIORES, AGRICULTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO, MARINHA E VIAÇÃO
E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 19 d<;
março de 1924- Estabelece providencias t-iobrc
a care~tia de generos destinados á alimentação

·160

N. 16.420- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 19 de março de 1924
-Revoga o decreto pelo qual foi concedida á
Italia-America, sociedade anonyma de empresas marítimas, autorização para funcciouar
na Hepublica e cassa a respectiva carta......

462

N. 16.421- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 19 de mrtrço de 1924
-Revoga os decretos pelos quam; foi eoncedida autorização á Companhia Calçado Clark
Limited para funccionar na Repuhlica <: en~~a
as respectivas cartas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 16.422- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 19 de março de 1924 - Declara
o estado de sitio por 30 dias, no Estado da
Bahia, e dá outras providencias. . . . . . . . . . . . .
N. 16.423 - FAZENDA- Decreto de 21 de março de
1924 - Abre ao Ministerio da ]fazenda o credito especial de 174:231$20:3, para pagamento
a D. Marianna Cunha de Vasconcellos e filhos
N. 16.424- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 26 de março de 1924- Publica a adhesão
da Esthonia ao ajuste, abaixo mencionado, do
Congresso Postal Universal de Madrid . . . . . . . .
N. lü.425- FAZENDA- Decreto de 27 de março de
1924- Cassa a autorização concedida á Companhia "Cruzeiro do Sul", com séde nesta Capital, para funccionar na Republica......... .
N. 16.426- FAZENDA- Decreto de 27 de março de
1924- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 33:915$, destinado ao pagamento, no exercicio de 1923, •do pessoal da
officina de electricidade da Casa da Moeda. . . .
N. 16.427 - FAZENDA- Decreto de 27 de março de
1924 - Approva a união dos Baneos "Tlw
London and River Plate Bank, Limited" e
"London and Brasilian Bank, Limited" e dú
outras providencias......... . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.428 - FAZENDA - Decreto de 27 de março de
1924- Transfere os saldos das quotas lotericas
do Instituto Salesiano do Districto Federal e
do Collegio Salesiano de Therezina para a
Escola Agricola Salesiana e Santa Casa de
~ão Gabriel, no Rio Negro, Amazonas. . . . . . . .
N. 16.429- Não foi publicado.
N. 16.430- FAZENDA- Decreto de 27 de março de
1924- Approva a reforma dos estatutos da
Companhia de Seguros ''Previdente", deliberada pelas assembléas geraes de 28 de junho
c 20 de dezembro de 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1ü.431- Não foi publicado.
N. 16.432- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- I kcreto de 29 de março de 1924 -· Approva o::;
projectos e orçamentos, nas importancias de
2.535:905$095 e frs. 184.241,68, para execução
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de parte das obras necessarias á manutenção da
regularidade do trafego na linha de Timbó a
Propriá, da rêde de viação ferrea federal arrendada á Companhia Ferro-Viaria :mste Brasileiro
16.433- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 29 de março de 1924Concede á Companhia Guarujá isenção de di~eitos aduaneiros para o material importado e
destinado á eletrificação da linha ferrca de sua
propriedade de Itapema ao Guarujá, no município de Santos, Estado de São Paulo. . . . . .
16.434- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 29 de março de 1924- Approva os
estudos definitivos, com a extensão de 10.1.52
metros, de uma variante entre os kilometros
196 e 207, da Estrada de Ferro de Petrolina a
Therezina, e o respectivo orçan1ento, na Íinportancia de 1.002:496$295 (mil c dons contos
quatrocento~ e no~enta c seis mil duzentos c
noventa e cmco re1s).................. . . . . .
16.435- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 29 de março de 1924- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 2:160$, para pagamento dos
vencimentos a que fez jús, em 1923, Hermenegildo Mclhado Bustos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.436- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 29 de março de 1924 - Abre ao
l\1inisterio da Justiça c Nego cios Interiores
o credito supplementar de 420:018$165, para
supprir deficiencias dos creditos consignados
nas verbas 20, 28, 17, 18 e 41 do art. 2° da
lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923.. . . . . .
16.437- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 29 de março de 1924- Abre ao
Ministerio da Justiça c Negocios Interiores, os
creditos espcciaes de 70:186$, 270$, 105$ e
58$500, para pagamento, respectivamente, da
reimpressão dos Annaes da Constituinte Republicada e de addicionaes a funccionarios da
Secretaria da Camara dos Deputados......
16.438- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUOHI~S
-Decreto de 29 de março de 1924- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito supplementar de 113:668$193 a diversas
~onsignações da verba 15" do art. 2" da lei
n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923....... . . . . .

468

469

477

477

-178

478

479

XV li

DO PODER EXECUTIVO

N. 16.439- FAZENDA- Decreto de 2 de abril de
1924 - Autoriza a celebração, com a "Société
de Construction du Port de Bahia" c com a
Companhia N acionai de Construcções Civis e
Hydraulicas, o contracto para a eonstrucção
do prolongamento do cáes do porto desta Capital, em substituição aoR celebrados em virtude
dos decrctoH ns. 1.5.151, de ] de dezembro <h~
1921, e 15.450, de 25 de abril de 1922. . . . . . . .

479

N. 16.440- AGRICULTURA, INDUSTRIA E CONI:MERCIO- Decreto de 2 de abril de 1924-Concede á ::;ociedade anouyma Industrial Matarazzo, de Matto Grosso, autorização para
fnnceionar e approvar, eom alteração, ofoi rf'::;pectivos estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50i

N. 16.-1-41-- AGRICULTUHA, INDUSTRIA E~ Co.M·MERCIO- Deereto de 2 de abril de 1924Crêa uma Estação Geral de ExperimcnttH;ão no
Estado do Rio Grande do Hul. . . . . . . . . . . . . .
N. 1U.442- MARINHA- Decreto de 2 de abril de
1924- Approva c manda f'Xecu t.ar as tabellas
de distribuição de raçõers . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16AL1:3- AGRICULTUR~\, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 2 de abril de 1924Crêa no município ele Ponta Grossa, no Estado
do Paraná, uma Estação Experimental de' trigo,
centeio, aveia, cevada e linho. . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1ü.444- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 2 de abril de 1924- Approva o
regulamento do Abrigo de Menores do Distrieto
Federal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 1U.445- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 2 de abril de 1924 - Publica a adhesão da
Hespanha ás Convenções de Bruxellas para a
unificação de certas regras em materia de abalr?~mento, d~ assistencia e de salvamento mantnnos.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

525

N. lGA-46- G UERHA- Decreto de 5 de abril de 1Y24
- Suspende o estado de sitio, decreta1 la pan-~
o Estado da Bahia ...................... _..

!527

N. 16.447- FAZENDA-- Decreto de 5 de abril de
1924--- Coucede isenção de direitos de importação para consumo e expedie11 Lo ús fructa.::-;
frescas de procedencia da Republica Argentina
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N. 16.448- FAZENDA- Decreto de 5 de abril de
1924- Concede isenção de direitos de importação para consumo e expediente ás fructas
frescas de procedencia da Republica dos Estados Unidos da America. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.449- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 9 de abril de 192L1 - Abre ao Ministeria da Viação e Obms Publicas o credito
especial de 12:464$558 (doze contos quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhen~os e cincoenta e oito réis), para attender ao pagamento
de differença de vencimentos ao engenheiro
José Antonio Martins Romeu. . . . . . . . . . . . . .
N. 16.450- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 9 de abril de 1924- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 1:785$:375, para pagamento
de accrescimos de vencimentos ao juiz federal
na secção do Estado de Pernambuco; Dr. Francisco Tavares da Cunha l\!Iello, no período de
24 de fevereiro de 1922 a 31 de dezembro de
1923......................................
N. 16.451- GUERRA- Decreto de 9 de abril de 1924
-Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de 5:400$, para attendcr ao pagamento
de vencimentos que competem a um escrivão
da Auditoria da 6a Circumscripção Judiciaria
~1ilitar ...................... ·. . . . . . . . . . . . .
N. 16.452- RELAÇÕES EXTERIOHE8 -- Decreto
de 9 de abril de 1924- Promulga a Convenção
especial sobre propriedade !iteraria e artística,
de 1922, com Portugal .... : . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.453- AGRICULTURA, INDUSTRIA E Cül\IMERCIO - Decreto de 9 de abril de 1924 Altera o art. 114, 4°, do regulamento para os
collegios militares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.454- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 16 de abril de 1924- Approva os projectos e orçamentos, na importancia total de
7.602:406$567 (sete mil seiscentos e dons contos
quatrocentos e seis mil quinhentos c sessenta c
sete réis), das obras necessarias á conclusão dos
ramaes de Itajubá a Solcdade de ltajuhrt, c de
Lavras, entre Carmo da Cachoeira c a cidade
de Lavras, e entre Trcs Corações e Carmo da
Cachoeira, da Rêde de Viação Sul-l\!Iincira. . . .
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N. 16.455- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 16 de abril de 1924Abre ao Ministerio da Agricultura, Indm;tria e
Commercio, o credito especial de 4:200$, ouro,
para pagamento de premio de viagem ao estrangeiro ao engenheiro civil c de mimtR, .Jo:"é Baptista de Oliveira. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.456- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 28 de abril de 1924- Suspende
o fechamento da União dos Operarios Estivavadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 16.457- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOIU~S
- Decreto de 30 de abril de 1924 - Permitte
que os presidentes de mesas eleitoraes no Estado do Rio Grande do Sul, nomeiem um eleitor
da secção respectiva para substituir o mesario
faltoso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

G:H

N. 1G.4!i8- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- 11ecreto de 30 de abril de 1924- Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito
especial de 2.892:000$, para occorrer aH despezas realizadas em 1923, con1 a continuação
dos prolongamentos e ramaes em constrneç~fí.o
na Estrada de Ferro Central do BraRil. . . . . .

r,:~!)

N. JH.4r>9- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 30 de abril de 1924- Abrr. ao l\1inisterio da Viação e ObraR Publicas, o eredito
especial de 1.491:557$402, dnstinado a saldar
compromissos de pagamento de pessoal, material e desapropriações relativas ás obras da
duplicação do ramal de S. Paulo, etc., realizadas
em 1923, na Estrada de Ferro Central do Brasil

!)~!)

N. lf1.460- MARINHA-- Decreto de 7 de maio de
1924- Approva e manda executar o regulamento do sorteio para a Armada.............

5~G

N. 16.461- MARINHA- Decreto de 7 de màio de
1924- Approva e -manda executar o regulamento para a Directoria do Pessoal do Ministerio da Marinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J>4:~

N. 16.462- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 7 de maio de 1924- Abre ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito
especial de mil contos de réis (1.000 :000$ para
a conelusão do prolongan10nto da Estrada de
Ferro Therezopolis, até Sebastiana . . . . . . . . . .
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N. 16.463- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 7 de maio de 1924- Approva o orçamento, nas importancias de Frs, B. 926.864
(novecentos e vinte e seis mil oitocentos c
sessenta e quatro francos belgas), 4:307$750$
(quatro contos tresentos e sete mil setecentos
e cincoenta réis), papel, e 14:440$ (qualft.ozP
contos quatrocentos e quarenta mil réis, ouro,
para a acquisição, pela "Companhia Geral de
Melhoramentos no Maranhão", do material
metallico destinado aos _serviços concernentes
ao conjuncto de obras de que é contractant<'
N. 16.464- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 7 de maio de 1924- Declara a caducidade da concessão, feita ás companhias francezas "Sociedade Générale des Téléphoncs ''
e "Societé Francaise des Télégraphes SousMàrins" e por estas transferida á "Compagnie
Francaise des Cables Télégraphiques", para
o estabelecimento de communicações telegra·phicas, por meio de um ou mais cabos submàrinos, entre o Estado do Pará e o littoral dos
Estados Unidos da America do Norte na fórmn
do decreto n. 216 A, de 22 de fevereiro de 1R90
N. 16.465- FAZENDA- Decreto de 7 ~de maio de
1924- Proroga, por mais dons amios, os prazos
estipulados nos decretos ns. 12.735, de 5 de dezembro de 1917, e 15.471, de 10 de maio de
1922......................................
N. 16.466- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1MER.CIO --..2. Decreto de 7 de maio de 1924-Approva, com modificações, a reforma dos
estatutos da sociedade anonyma I ndustrin.s
Reunidas Fabricas Matarazzo. . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.467- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COlVI1\.fERCIO- Decreto de 7 de maio de 1924 --Concede autorização para funccionar á sociPdade anonYJna Refinadora Paulista, result.rinte
da fusão da Sociedade do mesmo nome e <las
Companhias União Agricola e Engenho Central
de Porto Real, e approva os respectivos estatutos ..................................... N. 16.468- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1l\fERCIO- Dcereto de 7 de maio d<' 192a -Concede á Companhia Industrial de Cruzeiro
autorização para funccionar e approYa, <~Ol n
alterações, os respectivos estatutos ....... , . .
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N. 16.469- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COlVlMERCIO- Decreto de 7 de maio de 1924Approva á alteração feita nos estatutos <lo
Brazilian Meat Company. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.470- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 7 de maio de 1924Approva as novas alterações dos estatutos <la
Companhia Assucareira Fluminense... . . . . . . .
N. 16.471- Não foi publicado.
N. 16.472- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COlVTMERCIO- Decreto de 7 de maio <le 1924 -·
Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria
c Commercio o credito especial de 466:5.51$377,
para os serviços decorrentes das verbas 14n,
J8a e 27", do art. 46 da lei n. 4.242, de fi dP
janeiro de 1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.473- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 7 de maio de 1924 -Concede á Sociedade Anonyma Atlantis (Brasil)
Lilnited. autorização para funccionar na Hepublica..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.474- MARINHA- Decreto e 12 de 1naio de
1924- Approva a 2a. parte do regulamento
provisorio de ti!o das armas portateis.. . . . . . .
N. Hi.4 7.1 - MARINHA - Decreto de 12 de maio de
1924- Approva o regulamento para a Escola
de Intendencia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.476- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Derreto de 14 de maio de 1924- Abre ao
JV[inisterio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 3 :277$185, para pagamento
dos acrrescimos de veneimentos que con1petem
ao Dr. João de Moraes Mattos, juiz federal da
seeção do Territorio do Acre, no período de
11 de dezembro de 1921 a :n de dezembro de
1922... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.477- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-- Decreto de 14 de maio de 1924 - Abre ao
Ministcrio da Justiça c Negocios Interiores o
credito especial de ,159()$129, parn pagamento,
no período de 2 de agosto a 31 de <lPzernhro
de 1922, da pensão a que tem direito o gnarda
eivil df' 2u. clasRe Antonio .Jor-;é Ferwtnth~R Filho
N. lü.47R- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTElUORES
-Decreto de 14 de maio de 1924- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
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credito especial de 1.400:000$, destinada ao
custeio das despezas com as obras de construcção, adaptação e insta.llações no Palacio
Monroe, para funccionamento do Senado da
Republica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.479- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 14 de maio de 1924- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 4:200$, ouro, para pagamento do premio de viagem a que tem direito
o bacharel Mario Severo de Albuquerque Maran.hão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.480-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 14 de maio de 1924- Abre, ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o
credito especial de 976$, para pagamento de
pensAo a Maria Pereira Toja, no período de
27 de abril a 31 de dezembro de 1923. . . . . . . .
N. 16.481- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 14 de maio de 1924- Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 114:348$722 (cento e quartoze contos
tresentos e quarenta e oito mil setecentos e
vinte e dous réis), das obras complementares
das novas officinas de Ladainha, no prolongamento da Estrada de Ferro Bahia e Minas, e
bem .assim o orçamento, na importancia de
S 163.571,00 (cento e sessenta e tres mil quinhentos e setenta e um dollars), para a acquisiçio das machinas motrizes e operatrizes necessarias á installação dessas officinas
N. 16.482- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 14 de maio de 1924 - Abre ao Ministeria da Viação e Obras Publicas o credito
especial de 300:000$, para attender ao pagamento da subvenção ao Estado de Minas
Gemes, pelo serviço de navegação do Rio
S. Francisco ............... o.. o............
N. 16.483- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 21 de maio de 1924- Approva os
orçamentos, nas importancias de 37 :920$ e
359:529$, para a acquisição de 12 apparelhos
de mudança de via, 2 carros para passageiros
e 10 vagões, destinados ao trecho em trafego da
Estrada de Ferro Santa Catharina entre Bl umenau e Hansa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 16.484-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 21 de maio de 1924 - Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito de 3:209$037, ouro, para pagamento á
The Rio de Janeiro City lmprovements Company, Limited~ dos juros de 9 % ao anno sobre
o capital empregado nos trabalhos de esgoto de
Copacabana, Leme e Ipanema, relativos aos
sete ultimos dias do mez de dezembro de 1922
N. 16.485- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 21 de maio cde 1924 - Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores, o
credito especial de 2:593$458, para pagamento
da pensão que compete a D. Irene Pas dos
Santos, no período de 23 de junho de 1922 a
31 de dezembro de 1923......... .. .. .. ... ..
N. 16.486- MARINHA- Decreto de 21 de maio de
1924- Approva e manda executar o regulamento para a Directoria de Portos e Costas do
M inisterio da Marinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 14.487- MARINHA- Decreto de 21 de março de
1924 - Approva e manda executar o regulamento para a Directoria de Saude do Ministerio da Marinha..........................
N. 16.488- MARINHA- Decreto de 21 de maio de
1924 - Approva e manda executar o regulamento para a Directoria de Navegação do
Ministerio da Marinha.....................
N. 16.489- MARINHA- Decreto de 24 de maio de
1924- Approva e manda executar o regulamento para a Directoria de Fazenda do Ministerio da Marinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1H.490 --AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 21 de maio de 1924 Concede autorização á Schweizerische Handelsund Industrie - Gesellschaft fur Brasilian para
continuar a funccionar na Republica. . . . . . . .
N. 16.491 _l_ AGRICULTURA, INDUSTRIA B COMMERCIO- Decreto de 21 de maio de 1924Emancipa o Nucleo Colonial "Senador Conêa",
no Estado do Paraná. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.492- AGRICULTURA, INDUSTRIA JG COM~IERCIO- Decreto de 21 de maio de 1924Transfere a séde da Estação Geral de ExpcriInentação de Escada, em Pernambuco para
Barreiros, no mesmo Estado. . . . . . . . . . . . . . . .

XXIU

581

581

582

586

592

597

604

604

605

XXIV

INDIOE DOS AOTOS
Pags.

N. 16.493- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\tlMERCIO- Decreto de 21 de maio de 1924Concede a Dungan, Hood & Co., Inc. autorização para funccionar na Republica. . . . . . . . . .
s. 16.494- GUERRA- Decreto de 28 de nmio de
1924- Abre ao Ministerio da Guerra, o credito
de 11 :200$ para pagamento da differcnça de
vencimentos a que teem direito os ministros
togados do. ~upremo Tribunal Militar, no corrente exerc1mo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.495- GUERRA- Decreto de 28 de maio de
· 1924 - Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de 85:910$121 para pagamento do
soldo devido aos offciaes do Exercito que exercm·am cargos de eleições federaes e cstaduaes...
N. 16.496- RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 28 de maio de 1924- Manda observar as
instrucções que regerão os trabalhos da Delegação Pennanente do Brasil á Liga das Nações
N. 16.497- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 28 de maio de 1924 - Crêa um Consulado
honorario em Boston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.498- AGRICULTURA, INDUS'I'RIA E COMMERCIO- Decreto de 28 de maio de 1924--Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e
Commercio o credito especial de 100:000$,
para attender ao pagamento da subvenção
devida ao Estado do Maranhão, em 1923, pela
manutenção do Serviço de Algodão naquellc
Estado....................................
N. 16.499- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 28 de maio de 1924- Publica a adhesão
da Lethonia ás Convenções de Bruxellas de 15
de março de 1886, relativas á permuta de documentos officiaes e outras publicações. . . . . .
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DECRE1'0 N ..16.310-

DE

8

DE JAN,EIRO DE

1924

Dá novas instrucções para as eleições fe.deraes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o art. 48, n. 1, da Constituição Federal &
na conformidade do art. 24 da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de
1924, resolve que, para as eleições federaes, se observem as
instrucções que a este acompanham, assignadas pelo ministro
de Estado da Justiça e Negocios Interiores.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1924, 103° da Independencia e '36° da Repu~lica.
ARTHUR DA

SILVA BERNARDES.

J {)ão Luiz

A~ves.

Instrucções a que se refere o decreto n. 1.6.310, desta data
Art. f.t' De accôrdo com o art. 24 da lei n. 4. 793, de 7
de janeiro corrente, as eleições para :renovação da Camara dos
Deputados e do terço do Senado, na legislatura de 1924 a 1926,
realizar-se-hão no dia 17 de fevereiro deste .anno, excepto no
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2. o Os prazos das leis eleitoraes .vigentes (lei numero 3.208, de HH6, e decreto til. 4.215, de 1920), precedentes
ao processo eleitoral, ficam alterados, em conscquencia. dv
adiamento das eleicões, pela fórma seguinte;
1o, terão direito de voto os eleitores alistados até 18 de
dezembro de 1923 (decreto n. 12.193, de 1916, art. 3°, § 1°,
e decreto n. 4.215, de 1920, art. 9°);
2°, em consequencia dessa alteração, no DisLricto Federal, o
Juiz Federal da 2• Vara mandará publicar novamente, em supplemento do Diario Of(icial, até 18 do corrente. a lista dos
eleitorés com direito d~ voto nas proximas eleições, na fórma

do art. 12 do decreto n. 4.215, de 20 de dezembro de 1920,
contando-se dessa publicação o prazo df3 que trata o § 2., do
citado artigo;
3°, as mesas eleitoraes serão organizadas, no Districto Federal e nos Estados, no dia 18 de janeiro corrente (lei n. 3. 208,
de 1906, art. go e seu ~5°), ficando sem effeito as organizações
anteriores nos municípios .e.m que o cpnhecimento destas instrucções possa chegar;
·
io, para este effeito serão estas instrucções transmittidas
pelo telegrapho aos presidentes, governadores e juizes de secção
dos Estados.
Art. 3. Nos Estados, os juizes municipaes ou outros juizes preparadores togados dos termos annexos ús comarcas, são
competentes para o preparo do alistamento eleitoral, cujo
julgamento continúa a competir aos juizes de direito, e Leriw
as mesmas attribuições destes na crganização das mesas eleitoraes, quando a sede da comarca pertencer a distrieto eleitoral diverso.
Art .. 4.• No Districto Federal, os livros de aclas de eleições federaes e municipaes serão entregues no .Juizo Federal
da 2• Vara, mediante termo, aos respectivos presidentes de
mesas -ate 1l 3° dia antes da eleicã.o, sendo expedidos, pelo
modo que esse juizo julgar mais conveniente, os que não forem
reclamados até .esse dia referido. O Juizo designará por edital,
publieado no DifJrio Oflicial, os dias c horas em que atlenderá
<>s presidentes de mesas.
§ Lo O presidente de mesa que não pudei' vir a Juizo, dentro do prazo estabelecido neste artigo, officiará, dando as 1·azões e a prova do impedimento.
'§ 2. O Juizo Federal da 2" Vara mandará puulicar no
Diario Official de 15 de fevereiro OS' nomes de presidentes de
mesas eleitoraes que hajam recebido pessoalmente os refcrides livros e a data do recebimento.
§ 3. Os livros que não tenham sido entregues pessoalmente até 14 de f<ev:ereiro, sel-o-hão até o dia da eleição, inclusive, mesmo no acto da installação da mesa, mediante recibo do respectivo presidente ou de quem legalmente o substitua, com duas testemunhas.
.
§ 4. O Juizo Federal da 2" Vara mandará publicar no
Dirtrio Officiat, até o dia 20 de fevereiro, a lista dos livros entregues na forma do paragrapho anterior, com os nomes das
pessoas que os hajam recet>ido e data do recebimento.
§ 5.• Os termos do recebimento c recibos de livros de que
tra~ este art!go ~erão ~~~etUdos á. Junta Apuradora uas
elet~, para ns fms de direito, e por ella. deYolvidos ao Juizo
finda a apuração.
'
.§ 6. Serão. immodia.'Lamente aVtcndidas pelo l\1inistcrio da
Justiça e NegoCias lntJeriores as requisições feitas pelo .Juiz
Federal da 2• Vara do pessoal que lhe IJall'CÇa ncves:.-;arin pa.ra
cumprir o disposto no
3°, assim ·como o pnganwnl.o de dcspezas, pela verh!l de "Serviço ;Eleitoral", que haja de delt'nu inar para cumprimento destas mstrueç;õcs.
§ 7 ..,_ Quando, por qualquer motivo, no Districto Federal,
a mea~ ;nao r.eceber a urJ?-a ou as urnas para a eleição, poderá
ser ubh.zado para e~se f1m um recipiente que assegure o segredo do votu~ menciOnando-se tal circumst.ancia na respectiva
..cta.
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§ 8.0 O. recipiente a que se refere o paragrapho anterior só
poderá ser usado se ftir, de qualquer forma fechado, de modo a
<"!.ssegurar o segredo do voto.
§ 9. O presidente de mesa eleitoral que houver recebido
os livros para a eleição e que não possa comparecer fica ·Obrigado, sob pena de responsabilidade, a providenciar para que
os mesmos sejam entregues :í respectiva mesa, no dia da elei~
I'ÜO e antes do seu inicio.
· . § 10. A devolução dos livros eleiloraes para a apuração
das eleições far-se-ha na forn1a do disposto nos arts. 35 e 36
das instrucções a que se refere o decreto n. 14.631, de 19 de
janeiro de .1921.
Art. 5.° Continuam em vigor as instrucções expedidas
pelos decretos ns. 12.391; de 7 de fevereiro de 1917, e 14.631,
l1c 19 de janeiro de 1921, no que não contrariarem a estas.
Rio de Janeiro, em 8 de janeiro de 1924. -· João· Luiz
Alves.
0

lJECIU~TO

N. 16.311 -

DE

8 DE

JANEIRO DE

1924

Dâ iusf1'u.cções para as eleições {ederaes no Estado do Rio
Grande do Sul

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o art. · 48, n. 1, da Constituição Federal e na
conformidade do n. XI do art. ao da lei n. 4. 793, de 7 de
.ianciro de 1B24, resolve que, para as eleições federaes no Rio
Grande do Sul, se observem as instrucções que a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado da Justiça c Negocios Interiores.
Rio de Janeiro, 8 de janeiro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA

SILVA

BEH.NARDES.

João Luiz Alves.

Instrucções a que se refere o decreto n. 16.3H, desta data
Arl. 1. As eleições 'Para renoyacão da Camara dos Depufados e do tcrt,;ó do Senado, realizal'-se-hão no Estado do ltio
Grande do Sul no dia· 3 de maio do corrente anno.
.
§ 1. ~ Terão di~·eito .de voto nessas eleições os eleitores que
dJL't>Ill alistados ato u d1a 2 de abril deste annu.
2. o Nesse dia serão organizadas as mesas eleitoracs na
ft'11·uta das leis vigentes.
'
llio de Janeiro, 8 de janeiro de 1924. -João Luiz Alves.
0

D~onETO,:'N~ 16.312, DE 9

m:

JANEIRO DE

1924

~bf't! ao Ministel'io da Justiça e Negocias InteJ•íores os C1'editos
de 74:000$ e 71:000$, supplementares, 1·espectivamente,
ás ner.bas 16• e 31- do a1·t. 2° da lei n. 4. 632, de 6 de janei 1·o de t 923

O Presidente da Ucrublica dos E8fados Unidos do Dt·a·sil,
f,endo ouvido o Tribuna de Contas, nos termos do art.. 03 do
regulamento approvado pelo decreto n. J 5 . 783, de 8 de novembro de 1922, resolve, usando da autorização constante do
decreto legislativo n. 4. 754 A, de 28 de novembro ultimo, abrir
ao Mini:-ilerio da Justiça e Negocins Interiores os crcditos de
74 :OOOf' e 71 :000$, supplementares, respeetivamente, ás verbas f6" c :H• do art. 2" da lei n. 4.632,. de 6 de janeiro de
.f923, para pagamento de soldo e differença de soldo aos officiae .:; c praças da Policia Militar do Districto Federal c do
Corpo •le Bombeiros, qne se rcformaratn, ou melhol'anun as
respectivas reformas, de 1022 e 1923.
Rio de Janeiro, n de janeiro de 102·~, 103° da Indepcndencia e 36 da Republica.
8

ARTHUR DA SIL\'A BERNAHDES,

João Luiz Alves.

DECRETO N. 16.313,

DE

n DE

JANEIRo nE

1024

Declara inalienaveis 265 apolices da Divida Publica e 30 da
Divida Municipal, pertencentes ao Orphanato Osorio
·
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil
resolve gravar com a clausula de inalienaveis as 265 apolices
da Divida Publica de ns. 7 42.531 a 7 42.593 c 594. 723 a
594.924, do valor nominal de 1:000$, cada uma, c as 30 da Di:vida Municipal (do Dh;tricto Federal), de us. 124.957 a
f24. 986, do valor nominal de 200$, cada uma, pertencentes
ao Orphanato Osorio, visto como, {)ara as despezas com a
iuslalfação desse estabelecimento, Já não ha necessidade da
alienação de apolices do seu patrimonio.
·
· Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1924, 103° da Independencia e 36" da Republica.
ARTHUR DA BILYA lJEHN.\1\lJES.

João Luiz Alves.
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DECRE'ro N •.

~6.314

-

DE

9

DE JANEIRo DE

1924

:.4pp7•ova os plauos e p1·ojcctos para electdficação das 1inllas
ferreas da Companhia Pau.l.ista de Estradas de Feno entre
as estações de Campinas a Tatú e na.~ esplanadas tl1• manob'J·as das estações de Jundiahu e Campinas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nltcndendo ao que requereu a Companhia Paulista de Est.radas
de },erro e na conformidade do disposto no art. 2° do d~
crcto legislativo n. 4.293, de 5 de julho de 1921, bem como
fendo em vista as informações prestadas pela lnspccl oria Fe<lPral das Estradas, decreta:
A1·f.igo uni co. Ficam approvados os planos c projectos
para elcctrificação das linhas ferrcas da Companhia Paulista
•l~ Estradas de Ferro entre as estaç.ões de Campinas a 'l'atú e
11as e'3planadas de manobras das estações de Jundiahy e Campinas, os quaes com este baixam, rubricados velo direclor geral de Expediente da Sccrcl ar ia de Estado da Viaeão e Obras
Publicas.
·
Hio de .Janeiro, 9 de janeiro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
AnTHUR

DA

SILVA

BERNAHDES.

F1'ancisro Sâ .

DECRETo N. 16.315-

DE

9

nF. JANEmo DF.

192.r

c·)

Concede â Co'mpanhia Paulüta de Estradas de .F'en·o isenção
a,~ dir-eitos nduaneiros para o 'material im.pm·tarlo e destinado á electri(icaçiío do t1·echo de suas l-inhas entre ds
estar:ões dP. Campinas a Tatú, e esplarwdm; de nwnob1·as

O PrE-Sidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Paulista de Estradas
de Ferro e de accôrdo com -0 disposto no dccrPf o legislafivo n. 4 .293, de 5 de julho de 1921, decreta:
Arl ig;o uni co. Fica concedida á Cornpanltia Paulisl a de
Estradas do Feno isenção do dlrcitos de imporl a~ão c de
Pxped!ente para o material destinado :í f'lecfrificnci'ío df' suas
linha~ entre as estacões flp Campinas a ·ratú e nar4 '':;;planadas
de manobras das estações de Jundiahy c Campinas, f•onforme
ns planos ü pro.iectos approvados prlo dccrcl o 11. 16. ~H. desta
data, c constantes das relações que a este acompanham rubricadas pelo director geral de Expediente rla Sncrctaria de
Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de .Janeiro, 9 de janf'iro flf' 1!l'?4, 103° da TnflPprndrneia e 36° da Repttblica.
ARTHUH

DA

SILVA

BRnN.\rtllE~.

R. A . Smnpaio Vidal.

Fra.ncisco Sá.

Relatlol-tédaes a que se refere o decreto n. i6.3US,
tinta data
MA.t'J'ítaiAL

A SEI\ FORNECit>O PARA

o

úRUPO

1

Locomoti1Jas de manobras
. Cinr fl 'ioeomotivas de manobras com os sPgu intes caracteriaUcos:
Bitola -- im;60 entre trilhos.
Natureza da corrente - Continua a 3.000 volts.
Peso ~ 56 toneladas approximadamentc.
l >i~o!Jicão dos e h os - 4 eixos motores em dous truks.
Cabma.,- A cabina da locomotiva deverá ser de "Steple
typ~ ca.h", munida de dous controlers de dous manipulaflores
do !rei o. . . .
.
.
VcluJidade maxima de segurança - 55 krns. por hora.
Capacidade da locomotiva - lnfciramenle de acctJI'do
com a especificacão n. 1. 704.
MotoreS - Inteiramente ffe accôrdo com a especificação

n. L 704.

Engrenagens - Tf'rão as engrenagens solidas, conforme
a propo:;'a n. 1 A.
Frpios - A locomotiva deverá ser munida de "combined.
automa1 i ~ air and vacnum equipment.", igual ao adoptado nas
locomof i, as electricas Pm serviço acfualmcnle na Companhia
Paulista.
O compressor será .da capacidade de ~5 pés cnbicos por
mim:!o.
, . 0 extracfor será da capacidade de 80 pés cubico~ por minuto, conforme proposta n. 1 A.
PaJ!r:lgraphos deverão ser do typo de elevação por molla,
com um·: variação de altura de 13"6" a 21".
Pre~.,v O preço das ~inco locomotivas de manobra, equipadas de accôrdo com a especificação n. 1.704, da proposla numero 1 A, será de $ 291.400. C. I. F. Rantos. (Duzentos n noventa e um mil e quatrocentos).
Tudo o mais deverá estar de accôri!o com a proposta numero 1 A, especificação n. 1.704.
3RUPO 2

Material electrico pm·a uma sub-estação trans(ormadora, conforme sua proposta n. 2 E, de 30 de junho de 1923, para
duas unidades de 1.500 k. ·w. e uma futura e nosso edital
de concurrencia de 27 de abril do mesmo anno
. 2 grupos motor-gerador synchronos de 1.500 k. w. nornmaes, 3. 000 Yolts no Jarlo do corrente continua, rle construcção especial para serviço de estradas de fpy•ro Plcelricns,
compostos cada um de :
1 mot.or friphasico, synchrono do 1.900 H. V. A.. para
2.300 volls, 60 períodos (cyclos), vcloeidade de 600 H. P. l\1..
completos com rheostalo dn camrw c dn dPfH'al'f_!a.
2 gPradorns do corronln conlinua. compountl.

exeilacfít~ Rl'-

parada, 7fi0 k. w. nominaPs eada um, l.r:íOO voll s d1• C'an;:i'. l.r>oo

AC'l'OS DO PODER EXECUTIVO

'

"Volts em ·plena carga;· •ligados em serie entre "lt ~ara alimen...
tarem a linha com 3.000 volts,. completos, com ·rheostatos de
campo e de descarga.
2 excitadores, um para o campo do motor synchrono e o
outro para o campo dos geradores de corrente continua, comllletos, com rhcostntos de campo.
A capacidade dos grupos acima é nominal, sendo elles capazes fie supportar 50 % de sobrecarga durante duas horas
com 60° centígrados apenas, de elevação de temperatura, e
200 % rlc sobrecarga durante cinco minutoR, sem centelhas
(faiscas) no collcctor, de conformidade com suas especifirar·ões n. 93.106.
. Os grupos deverão ser dispostos com regulação propria
do campo do motoe synchrono, de acrtn·do com a car~a dos geradnrPs rlo conentc continua, gcradm·cs estes que dcwerão ter
os mais efficazes dispositivos para evitar o flan~mejamento
(flash-ovPr) fio colleclor, por occasiUn tios mais f:('\·eros curto-

rin·nito~.

Quadros

Corrent c alt crnat i v a
1 quadro de urdozia fosca para o servir.:o de corrente altPrnativa, composto de:
2 paineis. sendó um sem apparelhagem, sômentc furado
e os fm·os disfarçados com botões, cada um para a protecção e
manobra da enf.rada e sabida de cnrla urna das rluas linhas do
h"an$missão triphasica~ de 88.000 volts, com relays de maxima g'raduavPis ntr- 100 ampé'rf's f' tamb0m com r·elação ao
tPmpn flp ae<;ãn,, f' rf'la)·s de invers~o dt' V.(~t;ão instnntancos.
:~ IHlinPis. SPndo um sem v.pparf'lhagem, sómente furado
f' ns furos di~;t'm·,;aflos com l:otõr's, 11m para cana motor synchmno n transt'orP1ador, com a ncc(~ssaria appm·elhagem de
manobra n instrumentos. inclusivo o medidor.
2 paineis, um selleccionador para o circnito de 2.300 volts
c o <mim para os circuitos rlc 100 volts do sc1·vic;o interno da
S llh-f'ShH_/ÜQ.

Quadros

Corrente continua
.
1 quadro ftc arflozia fosca para o st>rvi\n da rorr0nf c contmua composl o rlc:
1 painel para a carga e descarga df' hatl:•ria de accumulafJm·rs de manobra.
:r r)aineis, sendo nm sem ap,p.arelhagem, sómente furado
f' n:::; furos disfarçados com hotõcs, um para cada par rte geradnre~ fle corrf'nfe continua, corn a nr-cessaria apparclhagcm
dr> tnn.nohra e instrumentos.
:2. pain~is para alimcnta<lnres (fcNif'rs; .
1 painel para o rclay de rnvcrRão da r0cupnracão c nm
rt!PfV•rnmrtro rerdstrador (graphico) com e~cala de 500-0L:Jfl(). ngndn;;.; nn 1wgativo gera;l (g-eral dcstinndo aos trilhos).
Todos os q11adros ocvcr5.o vir com tonas as ligações já.
t'Pit;Js, l1wrninandn na p.art.c baixa dos tn('~rnos, acompanhados das l'<~spPrt.ivas arnm')ÕPs e arc0ssorios n fntlos o~ transfln·mndorps de potencial c de corrente neccssados. Tanto o
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quadro de bô1tlllte alternativa como o de continuà, de accôr...
do com sua'S~specificações n. 45. 572.
~ para-raios electroliticos ,para a protecção dos circuitos
de corrente continua de 3. 000 volts.
Os necessarios interruptores a oleo para a partida e maroha dos motores synchronos, electrieamente manobrados do
quadro, constantes das especificações n. 45. 572.
2 transformadores triphasicos, a oleo com irradiação natural, 60 per iodos (cyclos), 83.000 volts primarios, 2. 300
volts secundarios, com cinco .connexõcs differentes no secundaria para corrigir uma perda de voltagem do primario entre
83.000 a 7 4. 700 volts, com as mesmas condições de capacidade P sobrecar.ga dos motores synchronm; que vão alimentar, e de accôrdo com suas espccifica~.ões n. P. 94.361-1.
O oleo para os mesmos.
Estrs transforrnadores serão ,protr•gidos por relays de maxima c 1e1 · po gradnavel no primario, que desligarão o interruptor a 'co primario.
2 interruptor('": tripolarcs, a nlco, para 400 ampéref~,
95.000 volts (a 4. 000 pés acima do uivei do mar), electricamente manobrados do quadro, para duas entradas da linha,
constantes das' especificações n. 45.572.
12 int.erruptorPs de faca, seccos, uni,polares para os inlerruptorc; a oleo acima, constante~ rlas especificações numero 45. ti72.
Oleo }Iara os mesmos~
2 intP:Tuptorf's tripolares, a nleo, para 400 ampéres,
95.000 volts (a 4. 000 pés acima do uivei do mar), clectricamenfC' manobrados do quadro, para dous transformadores,
consta::ies das especificações n. ·i5.57,2.
6 interruptorc::; de faca, seccos, unipolares, para os in'terruptoref1 a oleo acima, const.antPs das especificações numero 4!i. 5 : ~.
Oleo VJ.ra os mesmos.
4 para-raios typo Oxide Film, para circl1it9s triphasicos,
para 8. 800 volts, typo para exterior, sendo dous para a sabida
de linha de Louve ira c dons para a entrada de Rebouças.
12 interruptores de faca, seccos, unipolares, ty.po para exterior para os para-raios acima.
12 bobinas de self. (choke coils), typo para exterior, seis
para Louveira e seis para Rebouças.
Os necessarios conduits (tubos), tubos de cobre para as
barras c ligações de alta tensão, isoladores, fios, cabos, terminaes, material para isolamento, solda massa c prPpararla
para soldar, segundo sua lista n. SPE 1.757-4.
1 bateria de accumuladores para a manobra electrica dos
interruptores a oleo c outros apparclhos, com acido, completa.
1 transformador triphasico a· olco de 1S K. V. A.,
2.200/2.300/2.400 volts primarios, 110/115/120 volts secundarios, para o serviço interno· da sub-estação, com os competentes . fuz·iveis primarios, conforme sna esperifirar.:ão numPro
<

~.

94.362-f .

f compressor de ar ele cerca de 25 p1;s cuhicos de ar por
minuto, conjugado a um motor t ripha~irn, ün ·pPriodos (eyclos), HO volts.
1 tanque dP f('rro lodo fechado para conter o oleo de um
transformador com folga de 25 o/o a 30 %, constante da sua
lista n. P. 94.362-1.
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1 ditó para o oleo de dous interruptores tripolares de
95.000 volts; mesma folga, constante de sua lista numero
P. 94.362-:1.
6 buchas

dr. alta tensão para a entrada das linhas de
88.000 volts na sub-estação, constantes de sna lista numero P. 9/J:. 362-1.
1 grupo nwtor-gerador ·11ara a carga da bateria de
acc um uladores.
1 guindaste (ponte rolante) para 15 toneladas, ele manobra n :anual, constante. de sua lista n. P. 94. 362-L
1. carreta para transferencia dos transformadores, constantes de sua lista n. P. 94.362-1.
Tudo pPlo preço total fln Cl F ~nntos de $ 160.820.00.
111 aterial extra

pf. .·cellana de cima para bucha dr. entrada de linha de
88. 000 volts.
1 porcellana de baixo para bucha de entrada do linha de
88.000 volts.
1 porcellana de cima para bucha tupe ctn•J•ent h·ans{onne1·.
2 vidros para buchas.
l':irectoria Geral de Expediente, fi de janeiJ'n dr 1fl24. fiw;tfl ·o A. da Silvei'ra, rlirect.or geral.
GRUPO 3
LINHA TROLLEY

Tl.r>laçrio do matm·ial a ser encommendado l)aí'a a linha frol1e11
enh·e Catn]J'inas r. Tat1Í

l'ostes de cimento armado:
3. 000 ( t.res mil) postes de cimento armado, de 35, 36, 37

e
38 pés de comprimento, de accôrdo corn o desenho

n. 63 G 6.

Para a fabricação destes postes nas officinas da Companhia Paulista são necessal'ias 6. 700 barricas de riment.o e
7 40 toneladas do barras de ferro quadradas de 5/8 de pollegadas. As barras de ferro, de proveniencia belga, foram encommendadas aos Srs. L. Serva & Comp. (São Paulo), ao preço
de frs. belga 8B6.880 (oitocento!'\ f' noventa e sei~ mil oitocentos o oitenta francos belgas), c i f Sant.o~.
As 6. 700 barricas de cimento, marca O. K.. da fabrica
Thc East Asiatic Company (Dinamarca) foram · encommendadas á me~ ma firma ao preço rln f: 0-t n-.1 para cnrln ha.TTica,
cif Santos.
Desc1·ipçflo do material para consfl•ucção ele postes de concreto

annado encommendado á Gene1·al. Electí'ic C.

Itens -

Quantidade -

0

Descripção do material

\o

1.

2.

120 Cat.. n. 48.417 -

braço ferro T.
120 Cat. n .. 137. 704 braço ferro T.

Argolas de ancoragem para
Pinos de ancoragem para

lO
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Itens 3.
4.

5.

fi.

7.
R.
9.

10.

il.
12.
13.
14.
15.
16.

17.

iR.
19.
20.
2t.
22.
23.
24.
25.
26.

(ltiântidade -

Descripcão do ~

1.20 Cat. n. 137.703 -

Cancellado.
100 Parafusos de machina galvanizaclos de 5/8" x P.".
2. 000 Parafusos de machina galvanizados de 5(R" :x W'.
Cancellado.
500 Parafusos galvanizados com ar·gola, de 3/ tÍ" x 20"
com 4 porcas .
300 Uniões de cobre de cabo 4/0 typo pino de· co; :lpressão com t(~rminaes de 7/8" e de 37" de
comprimento. - Forma D T.
·
10.000 Uniões de cobre 1'e cabo 4/0 typo pino rle compressão com h·rminaes de 7/8" e de -12" de
comprimento. -Forma D T.
3·l0 Uniões de cobre de cabo 4/0 typo pino fie eo"Jpressão com ter::linaes de 7/R" e de 70" de
comprimento. -- Forma D T.
680 Uniões de cobre dJ cabo 1,/0 typo pino de ~OJJl
pressão com lerminal simples de 7/8" e Je
2~" de comprimento. Forma D. T.
100 Cat.. n. 40.185-- Reforços galvanizados para
cruzetas de 1 r I 4" x 1/ 4" x 20".
Cancellado.
980 Cat. n. 169.758-- Braço ferro T de 2 '1/2"x
x 2 1/2" x 5/Hi'' e rlc 12 pés rle compl'imcntn.
130 Braços ferro T dt• 2 1/2"x2 1/2"x5/1~ o de 1-~
,pés e 6" de comprimento.
130 Cat.. n. -137.706- Cruzetas especiaes r ;:·a c:~bn
aliment.ador, com 2 isoladores adap:.ivci~ a•J
ferro 1'.
1.110 Cat. n. 14~. 885 -- Gancho rlc segurança para
a extremidade do ferro T.
300 Cat. n. 7.450- Tupo Hubbard- Se~uradnr('~
de 6" com 3 parafusos e ranhuras. li~as.
2.000 Seguradores typo ~'Hubbard" para o cabfl alimentador neg-ativo 4/0.
7110 Dr. 1.110.818...:G-7 (que substit.ne o cal.. ~tu
mero 230. 1Oü) . Seguradores de cont.al·t n (de
bronze) para o cabo alirnentador fHtsitiYn.
13.000 Cal. n. 49.211- Grampos crttshy genninos
galvanizados de 1/4".
31.000 Cat. n. 49.212 -Grampos croshy genuínos
galvanizados. dn %".
24.000 Caf.. n. 159.772 - Grampos cJ'Osby gr'nninos
galvanizados, de 1h".
1.100 Grampos crosby genuíno~ galvanizados. dP %
::J20 Cat. n. 138.280 - r:arrás mPcanieas com
cunhas para cabo 4/0 e estribos para cabos
de 7/t&" e :1,6 do diamet.ro.
160 CaL n. 00.958 - Suspensorios lüws para supportar o cabo mensap:f'iro.
780 CaL n. 134.747- Smmnnsorios rom argolas
para supportar o cahri mrn'Hlr,'<'Íl'O.
2. 200 CaL n. 2:l0. 811 - BusDensorios para r a! Pnaria - Forma C B, •1" 8".
2.100 Cat. n. 230.fH2- Susp··~!';orios pa1·a l'a!l'naria
--Forma C 8, flc 8 1 _: ''.
11

•

11

27.
28.
29.
30.

Peças compostàs· para an-

coragem.
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Itemt
31.
32.
33.
~H.

36.

37.
~m.

:::l.
40.
!:!.

H.
45.

,,.'·
-

47.

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.

1: -

Quantidade -

t1

Descripção do material

2.100 Cat. n. 230.814 -

Suspensorips para cat.cnaria
-Forma C S, de 9 %".
100 Cat. n. 230.8!5 - Snspensorios para ealenaria- Forma C S, de 10".
2 .1 00 Cat. n. 230.816 - Suspcnsorios para calcnaria - Forma C S, de 1 O % ".
100 CaL n. 230.818 - Suspcm:;orios para catenaria - Forma C S, de 11 %".
2.200 Cat.. n. 230.819 - SuspPnsorios para calcnaria- Forma C. S., dn 12".
100 Cat. n. 230.820 - Suspcnsorios para cafonaria - Forma C S, de 12 %".
150 Cat. n. 230. 821 -- Susppnsorios para ralenaria - Forma C S, de 13".
2. 200 Cat. n. 230.823 - Suspcnsorios para cal onuria - Forma C S, de 1 i".
200 CaL n. 230.825 - Suspensorios para r a! rnaria - Forma C S. de 15".
300 CaL n. 230.826 - Suspnnsorios para ralrnaria - Forma C S, de 15 %".
100 Cat. n. 230.827 - Sr1spcnsorio para cal enaria - Forma C S, de 16".
2.200 Cat. n. 230.826 - Suspensorios para cafonaria- Forma C S, de 16 %".
250 Cat. n. 230.829 - Suspensorios para calenaria - Forma C S. de 17".
180 Cat. n. 230.830 - Suspensorios para cafonaria - Forma C S, de 17 %".
700 Cat. n. 230.831 - Suspcnsorios para eatenaria - Forma C R de 18".
350 Cat. n. 230. 832 - Suspensorios para eat r·na1
ri a - Forma C S. de 18 %".
2. 830 Cat. n. 230.833 - Suspensorios para eatenaria- Forma C S, de 19".
350 Cat. n. 230.835 - Susprnsorios para cal c naria - Forma C S. de 19 1h".
250 Cat. n. 230.886 - Suspensorios para cal cnaria - Forma C S, de 20".
350 Cat. n. 230.837 -- Suspensorios para cal cnaria - Forma C S. de 20 %".
200 Cat. n. 230.838 - Suspensorios para catcnaria- Forma C S.- de 21".
700 Cat. n. 230.839 - Suspensorios para calenaria- Forma C S, de 21 %".
350 Cat. n. 230.840 - Suspensorios para cal rnaria - Forma C S. de 22".
2.100 Cat. n. 230.841 - Suspensorios l1ara e ar r naria -- Forma C S, de 22 th".
120 Cat. n. 230.842 - Suspensorios para cafonaria - Forma C S, de 23".
200 Cat. n. 230.843 - Suspcmsorios para ealcnaria - Forma C S. de 23 1h ".
350 Cat. n. · 230.844 - Suspcm~orios para cal rnaria - Forma C R. de 24".
160 CaL n. 230.845 - Ruspensorios para eafrnaria
- Forma C R de 24 112".
2RO r.at.. n. 230.846 Ru~pPnsorios p~ra rnf Pnaria
-- Forma C R de- 25,..
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Itens ..._ Qtiantidade -

GO.
ü1.
62.
63.
64.
6tí.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
7~.

74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
8-i.

Descripção do mat~ria

700 ·Cat. n. 230.847 -

Suspensorios para catenaria
-Forma C S de 25 1/2".
250 Cat. n. 230.848- Suspcnsorios para catenaria
-Forma C S de 26".
420 Cat. n. 230. 849 - Suspensorios para catcnaria
- Forma C S de 26 1/2".
100 Cat. n. 230.850 - Suspensorios para catenaria
Forma C S de 27".
- Cancellado.
L 110 Cat. n. 2.307 (Que substitue o CaL n. 43.324).
Isoladores de 11orcellana "Locke" para o cabo
mensageiro.
250 Cat. n. 12 - Isoladores de porcellana "Locke",
para o cabo alimentador.
:? • 000 Cat. n. 55 - Isoladores de porccllana "Lockc ",
para o cabo alimentador.
4. 000 Cat. n. 7. 606 (que substitue o caL n. 106.205).
- Isoladores de tensão "Locke", typo pequeno.
6. 400 CaL n. 7. 604 (que substitue o cat. n. 106.796) .
· Isoladores de tensão "Locke", typo pequeno.
70 Discos dos isoladores typo Suspensão "J cffry De. witt".
140 Estribos adaptadores para os isoladores, fypo
Suspensão (G 5 A) .
280 Contra-pinos para as part.rs adaptoras dos isoladores typo Suspensão.
140 Pinos para as partes adaptoras dos isoladores,
typo Suspensão.
140 Línguas adaptoras para os isoladores, typo Suspensão (G-16).
16 Cat. n. 138.282- Forma L 7 - Isoladores de
sec-ção para a linha Trolley. (Para fio Trolley sulcado 4/0).
LHO Cat. n. 48.116 -Pinos forjados para o braço
ferro T.
250 Cat. n. 177.151 ~ Puxadores ajustaveis, completos, para cano, de 3/4" de rliamctro.
320 Cat.. n. 1ü5. 700
Pnxadm·ps rijidos, romplcf os, de 8".
50 Cat.. n. 1H5.700
PuxaclorrR ríjidos, romplP.tos, de '10".
!>O Cat. n. 165.700
Puxarlorr:;; ri.iidm, romplP.t.os, de 12".
1.200 Cat. n. 129.·í7ü - Puxadorrs su~pPnsorins do
cabo mensageiro.
3.800 Cat.. n. 165.703 - Puxadores flcx:ivris simplPs,
de 3ü"., para o fio trolley sulcado VO.
120 Cat. n. 165.ü99 Puxadores com suppol'tP:;;
rijido~ completos, para dous fios trollcy.
980 Cat. 169.758 Barras flc tensfLO. de rl/R" x
X 11'4", para braço ferro T, dr 1?". (Esla~
barras já se acham incluidsa no item n. 15
e não devem ser duplicadas aqui). As barras
de tensão devem ter em uma das extremidades
uma argola para ser adaptado parafuso de 1"
de diametro.
·
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Itens 85.

86.
87.
88.
89.
90.
91.
9''

93.

91.
!)5.

9ü.
U7.

us.
99.

fOO.

101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
10!).
110.

111.
112.
1i:j.
Ui.
115.

Qualidade -

Descripção do material

130 Barras de tensão de 5/8"X 13' 4" para braço ferro
T de 14'6". (Eslas barras j:i se aeham incluídas no item n. 16 e não devem ser du-

plicadas aqui. ) As barras de tensão devem
ter em uma das extremidades uma argola
para ser adaptado parafuso de 1" de diametro.
2.100 Cat. n. 48.838 - Barras galvanizadas de ancoragem de 5/8" X 6'.
1.060 CaL n. 100.042 -Barras galvanizadas do ancoragem de 3/4"x6".
- Cancellado.
- Cancellado.
-- Cancellado.
- Cancellado.
-- Cancellado.
250 Cat. n. 230. 544 - Luvas de emenda para o
cabo alimentador de 500. 000 C. M.
500 CaL n. 230.544 Cunhas para as luvas de
emenda do cabo ali montador de 500.000 C. M.
100 Cat. n. 1-H .184 ___, F€lrma H. - Luvas mccanicas de emenda para o fio trollcy sulcado
4/0 B & S.
1H Chave intcrruptora de faca para ~. 000 ampé-

res e 3. 000 volts D. C.
16 ML-1. 647. 054-G-1 Ghave intenuptora do
faca para 1. 000 atnpéres e 5. 000 volts.
16 Contacto completo para chave intcrruvtora.:
Lettra H - Photo. n. 336 .11i3.
300 Terminaes tubulares forma K. '1\ 1 para 4/0.1
2. 500 Cat. n. 88. 388 - Dedaes galvanizados para cabo de 3/8" de diametro.
1. 7 00 Cat. • n. 88.386, __..:.. Dedaes galvanizados para cabo de 1/2" de diametro.
18 Cinturões para ferramentas.
18 Pares de esporas americanas.
12 Lamparinas a gasolina.
48 Alicates.
24 Chaves inglezas.
1 Tarracha para cano até 2" typu ~Reece~.
18 Pares de luvas de horracha, cte J O" a 12" de
comprimento.
18 Correias de segurança.
2·.4 Chaves t.ypo «Stilisom>.
6

Cortadores de cano.

100 Cat. n. 103. 446 ----- Broca:) reuonuas de 7i8,
para furar trilho~, typo «13uda llyduf.y Pau-

lus:..
:!.2 CaL n. 156. 5:!1 - Engrenu;;e11~ t\11 eixn vertical inferior, typu «Buda Hydui.y Paulw:i>>.
~3 Cat. n. 125.280 .Alargadores.
__, Gat. u. 40.243 - Esticadorcs cum argola tle
5/8"Xi2".
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24 Cat. n. 40.251 ~ Esticadores combinados com
· argola .e gancho de. 5/8" x 12" •:

H7.

100 dàt. n. i39.517 - Photo n. 33t .536-Arruelas

redondas para suspensorios fnrrna C S.
CanceUado.
H9.
f . 060. Arru e! as quadradas galvanizadas de 4" x 4" X
x3/16", furo de 13/16".
i20.
2.Hl0 Arruelas· quadradas galvanizadas do ,i"xr'x
3/16", furo de t f/H>".
!21.
- - Cancellado.
122.
- - Cancellado.
123.
- - Cancellado.
124. 197.500 Pés de cabo de cobre crú, n. 4/0 B & S, de 19
fios para cabo alimentador negativo.
125.
t3. 050 Pés de cabo de cobre nú, n. 250.000 C. 1\f. de
37 fios.
126. 192.000 Pés de cabo de cobre nú, n. 5{)0.000 C. l\1. dJ
37 fios, para o cabo alimentador positivo.
··21: ltO .800 P~s de· fio, trolley sulcado solido n. 4/0 B & S.
Padrão Americano .
128.
6.640 Pés de fio de cobre nú n. 16 B & S.
i29.. 20.400 Pés de fio de cobre nú, n. 8 B & S.
130. 68.640 Pés de cabo de aç.o galvanizado <<Simeus Martin:. de 1/ 4" de diametro.
131. t58.400 Pés de cabo de aço galvanizadn <<Siruens Martin> de 3/8" de diametro.
132. 401.280 Pés. de cabo de ac:0 galvanizado «Simens 1\fartin;, de 1/2" de diametro.
Os materiaes mencionados acima fazem ohjccto da proposta n. 3 A, grUJ>O 3 - Linha de contacto, da «General Eleetrie C..O.>, e constam na relação detalhada apresentada pela
proponente nas paginas ttO a. i17 de sua proposta.
Preço de todo e* material, $ 218,400, c·onformc proposta 3 A, menos a· importancia correspondente aos itens cancellados ou modificados.
Directoria Geral de Expediente, 9 de janeiro de 1924. GustavO> A. da Silveira, director geral.
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GRUPO N. IV

Linha de transmiss4o
Relaçio do material a ser eneommendado para a linha de
transmissão de Louveira a Rebouças
Torres de aço

300 (trcscntas) torres de aço, galvanizadas na parte superior, de accôrdo com as dimensões dos desenhos ns. 49 e
51, pesando cada uma cerca de duas toneladas. Foram .ellas
encommendadas á casa Milliken Brothers (Glasgow, Inglaterra), pelo preço global de 16.500 (dezeseis mil e quinhentas) libras est~rlinas, .c·. i. C Santos.
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.15

.il.fateriaÍ' ~a ~oftririk~~tJ tk toM'es metaUicas encommendado
d General Electric Co.

Itens 1.
2.

3.
4..
5.

6.

7.

8.
9.

Quantidade -

Descripção do material

22.0 Cat.. n. 40.220 -

Parafusos de ferro galvanizados com argola de i/2" x 6" com porcas e arruelas quadradas.
750 Cat. n. 49.212 Grampos crosby genuínos
galvanizados para cabo de aço de 3/8".
L300 Cat. n. 6.511 - isoladores de porcelana "Locke ", typo pino para 20 . 000 volts.
1. 300 Cat. n. 4.119 - Pinos de aço forjados e galvanizados "Locke" (pierce) que serão usados eom os isoladores. Cat. n. 6. 511.
2.t00 Gat. n. 9.105 (que substitue o Cat. numero
22·L 106) ___: Isoladores "Locke Hewlett"
typo Suspensão, compostos de 5 discos cada
. um ligados entre si por peças ip.termediarias, com excepção da lingua adaptora.
1.400 Cat. n. 4.333 - Seguradores de suspensão
"Locke Victor", galvanizados para cabo de
cobre 1/0 B & S inclusive 1. 400 estribos
cat. n. 8.028. ·
1. 000 Cat. n. 3. 032 - Seguradores galvanizados de
tensão "Locke Victor" para cabo de cobre
1/0 B & S.
150 Cat. n. 6.649 - Seguradores duplos de tensão
"Locke Victor" com seus respectivos accessorios.
2. MlO CaL n. 8. OOG (que ~ulJsLituc o CaL. numero
1. 460. 407) Argolas de suspensão "Lockc Hcwlett". Pecas adaptoras superiores
do isolador de suspensão typo "Hewlett".
2. íüO Cat. n. 8. 007 (que substitue o Cat. numero
1.460.408) - Argolas de suspensão "Locke Hewlett". Peças adaptaras inferiores
do isolador de suspensão typo "Hewlett".
150 Luvas de emenda tubulares, de cobre, typo
"\Jlark", -com 18" de comprimento para cabo de cobre n. 1/0 B & ::;,
HiO Ligações interruploras (de cabos de cobre)
com terminaes especiaes para torres de ancoragem.
10 CaL n. 201.111 Chaves iuterrupLora de 2
polos combinada com fusíveis e para raios
de cylindros Cal. n. 166.612. Circuito telephonico.
8 Cat. u._ ·1~4 .227 - Caixas de segurança com
fus1vms de 5 ampéres. Circuito tclepbonico.
10 Cat. n. 201.112 - Para-i·aios de chifres para
-circuito telephonico.
fü Cat. n. 221.243 - Typo Y - 373 - Forma D
- Transformadores de isolamento . para
circuito telephonico.
10 Cat. n. t.375 - Typo B - Telephones por,tateis - "Western li\ectric".
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.lteQL~-»QJ,lAnti4ade- D~oripção .do material

4 Cài·. n. 192.570 -

iO.

H •
12.
13.
14.
15.

.TYpo A - 60 Cyolos Transformadores monophasioos, resfriados
a oleo 3 KVA - 2.300/!..150 - 230/H5
volts. Afim de serem usados como bobinas
de drenagem.
500 .CaL n. 169.865 (que substitute o Cat.· numero
.201. 301) - Terminaes de cobre, para cabo 1/0 B & S. Diametro do furo da. terminal 9/32".
220 Cat. n. 88. 388 - Dedaes galvanizados para
·
cabo de aço de 3/8" de diametro.
328.000 Pés de fio de cobre (Clad) n. 8 B & S, para
circuito telephonico.
6.560 Pés de fio de cobre nú n. 8 B & S.
952.840 Pés de cabo de cobre n. 1/0 B & S para conductor da Linha de Transmissão.
170.560 Pés de cabo de aço galvanizado de 3/8" de diametro, "Simens Martin".

'rodos estes materiaes fazem o objecto da proposta n. 4 A
para o Grupo IV - Linha de 'rransmissão - da "General
Electric Company", c constam na relação detalhada apresentada pela proponente nas paginas 120 e 121 de sua propgsta.
Preço de todo esse material, conforme a proposta IV A,
' 115,000.
Directoria Geral de Expediente, 9 de janeiro de 1924. Guitavo A. da Silveira, director geral.

DECRETO N. 16.316 -

DE

9

DE JANEU\0 DE

1924

App1•ova o projecto e o m·çamento, na importancia de réis
26:545$116 (vinte e seis contos quinhentos e quarenta e
cinco mil cento e dezeseis réis), para construcção de uma
estação de terceira classe na localidade de Lagóa, da linha
de S. Francisco, da Estrada de Ferro S. Paulo'-Rio Grande
O Presidente da Republica doi Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-Rio Grande c tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta :
Arl. 1. o' Para construcção de uma estação de terceira
classe na localidade de Lagôa, da linha de S. E'rancisco, ficam
approvados o project o apresentado pela Companhia Estrada de
!Ferro S. Paulo-Rio Grande c o orçamenlo organizado pela Inspectoria Federal das Estradas, na importancia de 26:545$116
(vinte e seis contos quinhentos e quarenta e cinco mil cento e
dezeseis réis), na conformidade dos documentos que com este
baixam, rubricados velo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras Publicas.
Art. 2. o As despezas realmente effectuadas com essa construcção, até o maximo do orçamento approvado, serão, depois
de apuradas em tomada de contas regular, levadas a conta do
custeio· da linha de ~ •. ;F!-'ancisco.; ·
-
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Art. 3. o Para execução das obras fica marcad'o o prazo de
seis mezes, contactos da data em· que a requerente recebe~
notificação deste decreto.
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1924°, 103° da Independencia c 36° da Republica.
ARTHUR DA

SILVA

BERNARDES .~

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.317 -

DE

9· DE

JANEIHO DE

1924

Concede á soc·iedade anonyma Brazil T1•ading Company autorização para continum· a {unccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
allendendo ao que requereu a sociedade anonyma Brazil Trading· Company, autorizada a funccionar na Repnblica pelos
dcerclos ns. 12.385, de 25 de janeiro de 1917, e 16.088, de
:JO de junho de 1923, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização á sociedade anonyma Brazil Trading Company para continuar a funccionar
na Republica, com as alterações feitas nos seus estatutos segundo a deliberação da assembléa geral extraordinaria dos
respectivos accionistas, realizada a 30 de agosto de 1923, ficando a alludida sociedade obrigada a observar as mesmas
clausulas que acompanham o decreto n. 12.385, de 25 de janeiro de 1917, e a cumprir as formalidades ulteriores exigidas
pela legislação em vigor.
·
Rio de Janeiro, 9 de janeiro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
Â.RTHU.R. DA SILVA BERNARDES·

Miguel Calmon du Pin e Almeida.:

DEC:RETO N. 16.318 -

DECHETO N. 16.319 -

DE

Não. foi publicado

12

DE .JANEIRO DE

1924

A.ln·c, ao ltl'inisterio das Relações Exte'riores, o c1•edito de réis
527:283$869, ouro, supplementar ás verbas 6"', 7", sa, HG
/.1", do art. 25 da lei o1·çmnentaria n . .1.• 632, de 6 de janci'l'o

ll~~

1923

O Presidenf u da HevulJlica dos Estados Unidos do Brasil,

11sando da autori1.ação constante do decreto l('gif3lalivo nu-

nwro -1.809, desta data, decreta:
Artigo uuieo. Fica aberto ao Ministerio das ltelações Exteriores. o credito suppleme!,ltar: ~c quinhentos e :vinte c sete
Leis do 1924 -

VoL li

2
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oon,tos dUieJitoa e oitenta e tres mil e oitocentos e sessenta e

nove réis (621 :2881869) ouro, assim distribuído pelas segqintes verbas do art. 25 da lei orcamentaria n. 4.632, de 6
de janeiro de 1923: verba a•, "Congressos e conferencias", 2•
consignà.cão, fOO :0001; verba 7•, "Servico telegraphico", réis
150 :000$; verba s•, "Reparticões internacionaes", contribuição
para a Liga das Nacões, mais 324.277,92 francos, ouro 127 :28Bt869, verba 1!-, "Ajudas de custo", 50 :000$; verba :ta•,
"Expansão Economica "t 2• consignação, 100 :000$; revogadas
as disposicões em con rario.
Rio de Janeiro, :1.2 de janeiro de 1924, 103•, da Independencia e 36• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

José Feli:t: Alve& Pacheco.

DECRETO N. 16.320Cr~a

DE

12

DE JANEIRO DE

1924

o Consulado honorario em Savona, na Italia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo art. 4°,, lettra a, do decreto n. 14.058, de H de fevereiro de 1.92v', decreta:
Artigo uni co. F' i ca creado um Consulado honorario em
Savona, na ltalia; revogadas as disposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de 1924, 103° da lndependencia e 36• da Republica.
ÁRTHUR DA

SILVA

BERNARDES.

José Feli:c Alves Pacheco.

Dl!CR.ETO N. HL~21 -

DB

i2

DE JANEIRO DE

1924

Cr~a um Consufn.do honora.rio em Graz, na Austria

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 4°, lettra a, do decreto n. 14.058, de 11 de fevereiro de 1920, decreta:
Artigo unico. Fie& creado um consulado honorario em
Graz, na Austria.
Rio de Janeiro, 12 de janeiro de fg!4, to~· da Indep•ndenola e 36• da Republie&.
ARTHUR DA

SILVA

BmNARDliB.

José Feli:r: Alves Pacheco.
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DECRETO~- 16.322- DE 16 DE JANEIRO DE 1924

Approva o regulamento para a equipagem de ponte, modelo'
brasilei1·o
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando. da attribuição que lhe confere o arL. ·18, n. 1, da
Constituição, resolve approvar o regulamento para a equipagem de ponte, modelo brasileiro, que com este baixa,. assignado
pelo general de divisão Fevnando Setembrino de Carvalho,
ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.

DECRETO N. :16.323 -

DE

16 DE JANEIRO 1924

Approva a 1" parte. do Regulamento provis01·io de Ti1·o das
Armas Portateis e anne:cos
O President.e da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe lhe confere o art. 48, n. 1,
da Constituiçã.o, resolve approvar a 1a parte do Regulamento
Provisorio de Tiro das Armas Portateis e os annexos correspondentes ás quatro partes do mesmo, que com este baixam,
assignados pelo general de divisão Fernando Setembrino de
Carvalho, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1924, 103° da Independcncia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.:

DECRE'ro N. 16.324 -

DE

16 DE JANEIRo DE 1924

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de 1:020$,,
para restituir ao engenheiro civil Amaro Baptista a importancia qtte pago1.t a mais pela matricula de dous filhos
no Collegio Militar de Porto Alea1·e em 1919
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo 11. 4. 654,
de '7 de janeiro de 1923, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma das disposições em vigor, resolve abrir, ao Minist.ei·io da Guerra, o credito especial de 1:020$000 (um conto
e vinte mil réis), destinado a restituir ao engenheiro civil
Amaro Baptista, chefe de districto da Repartição Geral dos
Telegraphos, a importancia que pagou a mais pela matricula
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de dous filhos no Collegio Militar de Porto Alegre, em 1919,
em vista dós termos do paragrapho unico do art. 68 da lei
n. 3.674, de 7 de janeiro de 1919.
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.

DECRE1 0 N. 16.325 - DE 16 DE ,fANEIRO ])E 1924
'A.b1•e ao Ministe1'io da Guen·a o credito especial de 7:000$;
para pagamento a seis sargentos e um cabo de esquadra do
premio de I :000$, de que trata o w·t. 10 da lei n. 2. 556,
de 26 de setemb·ro de 18740 Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 4. 6ü6, de 29 de janeiro de 1923, e tendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma das disposições vigentes, resolve
abrir, ao Ministerio da Guerra, o credito especial de
7 :000$ (sete contos de réis), para pagamento a seis sargentos e um cabo de esquadra do premio de 1 :000$, de que
trata o art. 10 da lei n. 2.556, de 26 de setembr·o de 187L
Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 1924, 103° da IndependeJ;!cia e 36° d3 Rrpublica.
1

ARTHUR DA SILVA BERNAROEf::!.

Fe'rnando Setembrino de Cw·valho.

DECRETO N. 16.326- DE 19 DE JANEIRO DE 1924 (*)
:Abre, ao Ministcrio da Fazenda, o credito especial de réis
·
2. 000:000$, ou1'o, e 22.000:000$, papel, para panamento
das dividas de exercícios findos já apuradas e das que o
forem até 31 de dezembro de 1923
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1° do decreto n. 4.812,
de i6 do corrente mez, c tendo ouvido o Tribunal de Contas na
fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770, de
1. de novembro de 1922, resolve abrir, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 2. 000 :000$, ouro, e 22. 000:000$,
papel, para satisfazer ao pagamento das dividas de exercicios
findos já apuradas e das que o forem até 31 de dezembro de
1923, nos termos da legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 19 de janeiro uc 1924, 103° da Independencia e 36.. da Republica.
Ail'l'HUn.

DA

StLVA

BBttNAmms.

R. A. Sampaio Vidal.
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DECRETO N. 16.327.-

DE

23

DE JANEIRO DE

1.924

:A.b1•c ao Ministerio da Viação ·e Obras Publicas o credito eipccial de 1 .000:.000$ (dez mil contos de 'T"éis). para e'tJitar
a suspensão dos trabalhos de constru.cçtío de est1•adas de
[erro e outros serviços

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BJ;"asil,
usando da autorização e na fórma do § 2° do art. 197 da lei
n. tl, 793, de 7 de janeiro de 1.924, resolve abrir, pelo Minister lo da Víacão e Obras Publicas, o credito especial de réis
10.000:000$ (dez mil contos de réis), para evitar a suspensão dos trabalhos de construcção de estradas de ferro e
portos considerados no art. 197 da citada lei, ou a irregularidade nas respectivas despezas.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1.924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA BERNARDES.1

Francisco Sá.·

DECRETO N. 16.328

,..._,DE

23

DE JANEIRO DE

1.924

(*)'

Approva a nova tabella de preços, especificações e condições
geraes a que se retere a clausula 46 do contracto de arrendamento e construcção das estradas de ferro (ederaes dos
Estados da Bahia, Sergipe e norte de Minas Geraes.
·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista que, de accôrdo com o disposto no § 3° da clausula 46 do contracto celebrado com a "Companhia Ferroviaria
E'ste Brasileiro" nos termos do decreto n. 14.068, de 19 de
fevereiro de 1920, para arrendamento e construcção das estradas de ferro feder&.es dos Estados da Bahia, Sergipe e norte
de Minas Geraes, foram revistas, por uma commissão nomeada de conformidade com a citada clausula, a tabella de
preços, especificações e condições geraes approvadas pelo decreto n. 14.7158, de 6 de abril de 1921, e attendendo ao que
propoz a Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Para a f~onstrucção dos prolong·amentos, ramaes e ligações a que se refere o contracto celebrado com a
"Companhia Fcrroviaria E'ste BrnRilciro" em ~.rirtude do deereto n. 14.068, de 19 de fevereiro de 1920, ficam approvadas
a nova tabella de preços, especificações e condições geraes
organizadas pela commissão de que trata a clausula 46 desse
contracto, as quaes com este baixam, rubrimu~as pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação
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·e Obras Plfllicas, em substituição ás approvadas pelo decreto

n .. f4. 75S,aé 6 de abril de t921.
Rio de Janeiro, 23 de janeiro de 1924, 103° da Indepentltmcla e 36° da Republica.
'AnTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá .

.;t'üella de preços para os trabalhos de construcção das novas

linhas da Rêde de Viação Ferrea Federal da Bahia, Sergipe e norte de Minas Geraes, approv~da pelo decreto numero 16.328, desta data

1 -

Estudos

i. Estudos preliminares do

traçado (reconhecimento) . . . . . . . . .
2. Idem definitivo do traçado (exploração).
3. Locação do projecto definitivo • • • • . • • • .
11 -

$062
$978
$849

Trabalhos prepara-

torios

4. Roçado e limpa em ca.
poeira • . .•••.•.•
ã. Idem, idem em capoeirão de machado ...
6. Idem, idem em matta
'Virgem.
• •.....•
7. Destacamento. • .....•

III -

....... •.

$011
$023
$046
$970

Movimento de
terras

Em eórtes, emprestimos, valias e valletas :
8. Excavação em te r r a.
eom transporte até
fOm. carga e descarga
......... .
9. Idem, idem em pedra
solta, idem
f O. Idem, idem em rocha,
...•......
idem

1$570

4$900
•

•

I

e • e e •

11$360
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11 .

12.
13.

14.
15.

16.
17.

Em cavas para fundações:
Idem para fundações de
muralhas, p o n t i lhões,
boeiros e
edifícios-em terra
Idem, idem com escoramento.
• ..•.•.•
Accrescimo de preco
para o mesmo trabalho, com esgotamento, para cada
metro de profundidade abaixo do nivel
d'agua ..••.....
Exc. em terra em deriva~ões de rios .•..
Em tunneis:
Excavacão em terra •••
Idem em pedra solta .•
Idem em rocha .......•

1$800

...........

4$220

f$800
1$880

....... •. ....... .

29$980
32$740
57$700

IV - Alvenaria e trabalhos connexos com
transporte até 10 metrm;, carga e descarga:
18. Alvenaria ordinaria de
pedra secca .
19. Idem ordinaria com argamassa de dous de
cal e tres de areia
para alicerces .....
20. Idem. idem, para cima
dos alicerces .•..•.
21. Idem de apparelho com
com a mesma argamassa ......... .
22. Idem. idem, para abobadas ...........•
23. Idem de la.il5c~ sem argamassa.
. .....
24. Idem, idem com argamassa de dous de
cal e tres de areia.
25. Idem de tijolos communs, com a mesma argamassa
.•
26. Cant.aria de primeira
classe, com argamassa de cimento
nuro - apparelho
fino .....••....•
27. Idem de segunda classe,
com argamassa, de

26$870
37$600
42$700

. .....

77$210
117$100
47$670
54$380
66$500
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IMl
um de cimento e
um de areia •••••.
28. Concreto n. i, de um
volume de pedra
britada para um volume de argamassa
n. 3 • . ...••....•
29. Concreto n. 2, de dous
volumes de pedra
britada para um de
argamassa n. 3 •••
ao. Concreto n. 3, de tres
volumes de pedra
hritada para um
'.'olume de arga:nassa n . 3 ••••••
31_. Chapa de al'gamassa de
dous de cimento e
tr~3 de areia •.•••
B::!juntamento com argamassa de dous
rJe cimento e tres
de areia • • •••••
33. Apparelho grosso a ponteiro ou picão •••
3-i. Idem fino a esc opro •.•
Argamassas :
35. _\:-ogamassa n. f, de ci ..
mento puro •••••
36. Argamassa n. 2, de um
c; e cimento e um de
J.reia • • •.•....••
37. Argamassa n. 3, de dous
de cimento e tres
de areia • • ..••••
38. Argamassa n. 4, de um
de cimento e dous
de areia •••••••••
39. Argamassa n. 5, de um
de cimento e tres de
areia • • . • ....••
40. Argamassa n. 6, de um
de cimento e quatro
de areia ••••..••
41. Argamassa n. 7, de um
de cal e um de
areia . • • • ...•.•
42. Argamassa n. 8, de dous
de cal e tres da
areia .•••••.....
V l..G. Vil;ms

1

Trabalhos de madeira

de madeira de
lei, serradas ou fal-

quejadas nas quatro

• •• •. ····•.•l

103$430

154$600

......... .

f23$'700

i0$920

......... ..
_

2$680
9$500
19$510
587$100

..... •·• ....

338$700

282$300

.... ·-· ...

2H$800

174$600

.........

13-i$800
37$280

33$550
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M•
faces, com esquadria de O,f5x0,30,
ou· maior, até oito
metros, assentadas
em obra . . • . ..
44. As mesmas vigas com
~gual esquadria, de
comprimento superior a oito metros,
assentadas em obra
·'l5. Vigas de madeira de lei
serradas ou falquequejadas nas quatro
faces, com esquadria i n f e r i o r a
0,15 x 0,30,

46.

.i 7.

48.

49.

Trabalhos
versos

282$200

c om

qualquer comprimento, assentadas
em obra • . ..... .
Estacas de madeira de
lei, serradas ou falquejadas, nas quatro faces, com esquadria de 0,30 X
X 0,30, . enterradas
até oito metros, por
metro enteiTado ..
As mesmas estacas, com
igual esquadria, enterradas a mais de
oito metros, por
metro enterrado ..
Madeira de lei em taboas de 0,025 de
espessura, apparelhadas . . ..... .
Idem, idem em taboas
de 0,018 de espessura, idem idem .
VI

211$60Q

.. ......·- .... • •...
..

155$200

28$600

35$860
10$480
8~520

· di-

50. Transporte

dos materiaes de excavacão, por decametro üe distancia,
por meios ordi..... .
narios
5J. Idem de pedra para
obras de arte, por
decametro de distancia, por meios
ordinarios . . ...
52. Idem de tijolos, cimento, cal, areia para

$033

$048

Amos
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!Ml

53.

54.

55.
56.
57.

58.
59.
60.
61 .
62.
63.

64.

65.
66.
67.
68.

69.
70.

7t .

as obras de arte,
por meios ordinariOs, por dacametro • . •..••..
Idem dos mate;.-iae3 de
excavacão, em trem
de lastro, tonelada por kilometro.
Idem dos materiaes de
construcção e metallico da via permanente, em trem
de lastro, tonelada
por kilometro
Carregamento e descarga dos materiaes de excavação.
Carga e descarga de
pedra
•
Levantamento dos materiaes de excavação de cavas de
fundacão, para cada tm,60 de profundidade
abaixo
de tm,60 • • •••.•
Enchimento
de vão
com pedras quebradas
. . ..•.•
Enrocamento com pe-·
dras jogadas .•.•
Idem com pedras arrumadas
.....•
Empedramento
. .•
Empilhamento de pedras . • ••••...•
Pedra britada rpara
.•..•..
lastro
Pedra britada para
concreto •
Revestimento com leivas ao chato ••.•
Idem a ti cão ..•.•...
Esgotos com tubos de
barro de 0,30 de
..•.•
diametro
Idem, idem de 0,15 de
diametro
. . •.•
Idem, idem de 0,10 de
diametro
Apiloamento de terra
em camadas
de
0,20 •
. ...•.•••
ii.mboco e reboco com
argamassa de dous
de cal e tres de
areia •
. ..••••

M2

$037

..........

$065

$096
$440
$880

$320
20$660
15$130

........

8$950

23$390
1$090
19$740
22$040

1$370
1$990
22$730
8$500
6$590
1$100

2$280
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!1\fl

72. Vigas de madeira de
I e i,
falquejadas
nas duas faces oppostas para grades
de fundação, por
metro corrente de
viga assentada
Vli -

14$230

Edifícios e dependencias

73. Parede de frontal simples • • .•••••••
7 4. Idem dobradas • . .....•
75. Idem de páo a pique ..
76. Idem de tabique ..... .
77. Capeamento de muros,
plataforma e rampa com meio fio,
soleira de portas e
portões, rente ao
calçamento e soalho • ~ ••••......
78. Calçamento com parallelepipedos
communa . • ••••.•.
79. Dito com pedras irregulares • . ••.••
80. Dito de macadam ••••
Si. Dito com tijolos
82. Dito
com ladrilhos
communs sobre bases de O,iO de concreto n. 3 •••.•••
83. Dito com ladrilhos hydraulicos, c o m muns, idem idem.
84. Dito, dito especiaes,
idem, idem ...... .
85. Portões inteiriços de
taboas enquadradas com todas as
ferragens • • ..••
86. Ditos de dous batentes
de taboas enquadradas com todas
as ferragens
87. Portas lisas inteiriças.
88. Ditas ditas de dous batentes . • ..•.•..
89. Ditas de almofadas de
dous batentes
90. Ditas, ditas de dobrar.
9i. Ditas, ditas envidraçadas na parte superior • • •....•.

10$250
18$450
6$420
19$050

49$050
21$350
8$480
15$840
16$460

21$660

.........

31$300
39$290

78$170
78$730
40$930
43$150
50$730
53$190

48$070
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Ml
92 •. Bandeiras com vidros
·
para portas e 3anellas • • • • ..••
93. Caixilhos de dous batentes com vidros
para ja.'nellas . . . .
9 .1. Venezianas para j anellas e portas ..•
95. Soalho com 0,035 de
espessura, junta
secca,
barrotamento e assentamento comprehendido • • .• • .••••
96. Idem, idem com juntas de meio fio,
idem •
97. Idem, idem de macho
.•...•
e femea
98. Forro de te cto de taboas de 0,018, assentadas • . ••••
99. Escadas rectas de ma:..
deira de lei com
um ou mais pata..:
mares, assentadas.
100. Idem de volta de madeira d~ J~i, as~en
tadas
..•.•
fOi. Guardas com corrimão
de madeira de lei
envernizadas
.•
102. LambrP.quins, guarnicões, etc., até 0,25
de largura, assentados em obra ....
103. Rodapé de 0,20 de altura, de madeira
•...•..•
de lei
104.. Cimalha para forro com
0,15 de largura e
aba de igual dimensão . . . • . . •
105. Cordão para forro ...
f 06. Tra vejarnento do tecto
de madeira de lei.
f 07. Encaib:ramento e ripamanto de madeira
para cobertura de
telhas typo francez .
. .....
108. Encaibramento e ripamenta de madeira
para cobertura de
telhas cornmuns ...

M2

M3.

38$870

.... .....
;

36'$260
39$540

22$840
24$620

!• • • • • • •

26$390
f6$540

117$300
1.48$000
18$U50

5$520

3$660

5$430
f$030
2·18$500

8$230

7~240
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1\f'

.1 09. Pintura a tres mãos á
colla • • • • .••.•.•
110. IdeD1 a oleo •••••••••
111. Caiação a tres Dlãos., •.
i 12 • \V al ter-closet, assentado, (UD1). • •••••
Vlll

~

1$290

3$430
$350

190$800

Obr·as metallicaJj

:113. Conductos e calhas de
cobre, mclusive seu
assentamento, por
kilogramma • • . •
:114 . Idem, idem de zinco,
por kilogran1ma . .. •.
115. Idem, idem de ferro
fundido, por kilogramma . .
116 .. Idem, idem de i' erro
galvanizado, posto
na obra, por kilogramma • • . . • • •.
.117. Encanamento de chumbo, inclusive seu
assentamento, por
kilogr.an1ma • . . •
:1 i8. Ferro forjado, simplesmente furado,
torcido ou dobrado, inclusivo seu
assentamento, por
J::ilogramma . . . •
.119. Idem eD1 grades, madeira e obras ana-Iogas, inclusive seu
assentamento, por
kilogramma . • •
120. Ferro fundido, gualquer que seJa o
modelo da peça,
inclusive seu assentamento, por kilogramma • • • . •

JX -

H$640
7$560

1$760

4$950

3$250

1$320

2$260

1$760

Coberturas

121. Telhas curvas assenta-

das com argamassa

.122. Telhas chatas, modelo

francez ou de asbestos assentadas ..
123. Cobertura de folhas de
zinco de 0,0005 onduladas, assentada§! na ()bra •••••.

3$910

12$430

8$540

30
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X - Via permanente

124 .- Dormentes de madeira
3$30tf
de lei, um •.....•
125. Ditos especiaes para
5$300
pontes, um ...•..
f 26. Assentamento de chaves simples, completo para mudança de linha ..... .
200$200
f 27. Assentamento de chaves duplas ou triplas, completo, para
mudança de linha
229$000
128. Montagem e assentamento da parte meLallica de uma caixa de agua de
213$500
f0m,3.: :· . . . •
441$500
129. Idem, idem de 20m,3. ·:
130. Montagem e assentamento da parte metallica de um gyrador . ,......•• 1:253$000
f31. A8sentamento de trilhos, inclusive desvio, lastro, excepto
o de pedra. ~nta
lhe e perfuração
dos dormentes ...
l$630
132. Cerca de arame farpado com cinco fios
e com poste de madeira, inclusive assentamento . . ....
1$950
133. Postes kilometricos e de
declividade, de madeira de lei, pintados e assentados,
um
.....••...
16$100
134. Idem, idem de trilhos
velhos, idem, idem,
um ••..•....•..
9$740
XI -

Telegrapho

135. Postes roliços de madei-

ra de lei fincados,
um ............ .
136. Assentamento de postes
de trilhos velhos,
um ............ .
137. Linha telegraphica com
fio de ferro galvanizado de 0,004,
isoladores Capane-

10~890

6$180

M3
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ma, inclusive assentamento, por kilometro . . . . . . . . .
138. Installação de uma estação telegraphica. . .

31

271$100
483$500

Xll- Montaoem das superst1·ucturas · e pila·res 1netallicos d as
pontes e viaductos
139. Armação, cravação, assentamento e pintura de superstruc t u r a s metallicas
para vãos de um a
cinco metros, por
tonelada . • . . . . . . .
1OO$GOO
140. Idem para vãos de seis a
12 metros por tonelada . .. • . . .. ..
149$100
141. Idem para vãos de 13 a
50 metros, por tonelada . .. .. .. .. .
182$100
142. Idem para vãos de 50
a 120 metros, por
tonelada . . . . . . . .
231$700
143. Idem, cravação, fincamento no terreno
e pintura de pilares de ferro para
pontes e viaductos,
por tonelada • . . . . .
138$700
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1923. - Thomaz Frei're
de Carvalho .. - Edmundo Brandão Pirajá.- Arlint? J Luz.
Inspectoria Federal das Estradas. Visto. Em 5 de fevereiro de 1924. - Arlindo Luz, pelo inspector.
Directoria Geral de Expediente da Secretaria de Estado
do Ministerio da Viação e Obras Publicas, 23 de janeiro de
1924. - Gustavo A. da Silveira, director geral.

Especificações annexas á tabella de preços elementares para
a ():)Dstrucção das novas linhas ferreas federaes da
Bahia, Sergipe e norte de Minas Geraes, e approvadas
pelo decreto n. 16.328, desta data.
I
ESPECIFICAÇÕES

Art. f. o Os trabalhos a se executarem pela companhia
para preparação do leito, assentamento dos trilhoa e super-
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structuras metallicas das t>pntes da via ferrea, além dos aot)essorios e eventuaes, são oê seguintes :
I - Estud<fs: Reconhecimento, exploração e locação do
traçado;
·~
li - Trabalhos preparatorios: Roçado, limpa e deslocamento do terreno que tiver de ser occupado pela estrada ou
por suas obras;
III - Movimento de terra: Excavação para formação do
leito da estrada e das suas dependencias, comprehendendo :
f o, abertura de córtes, emprestimos, explanadas para estações, valias, valletas, etc . ;
2°, abertura de cavas para fundaçoe;:;;
3°, abertura de tunneis e g·alerias.
IV - Alvenaria e trabalhos connexos, para a con~Lrueçào
das obras de arte, edifioios e dependencias, etc. ;
V - Trabalhos de madeira: Comprehendcudo preparo
e assentamento de escadas, pontes, estacas para fundações e
<\S demais obras necessarias em que entre esse material;
VI - Trabalhos diversos: Fornecimento e transporte de
materiaes, enrocamento, revestimento, drenDs e outras obras
de consolidação;
VII - Obras metallicas: Comprehendendo a confecção c
assentamento das calhas, conductos c encanamentos de ferro,
cobre, zinco ou chumbo e quaesquer peças de ferro fundido,
i'orjado, torcido ou dobrado, etc. ;
VIII - Fornecimunto de material e assentamento da via
permanente, das cercas, das machinas motrizes e operatri1.es
para as officinas de reparação, caixas d'agua, giradores, etc. ;
IX - Assentamento da linha telegraphica e fornecimento
do respectivo material;
X - Fornecimento e montagem do material rodante e das
surperstructuras metallicas das pontes e viaductos;
XI - Conservação das obras acima durante o tempo da
construcção e prazos determinados no contracto.
11
tr.I\ABALHOB

PREPARA.TORIOS

Art. 2. o Antes de encetar os trabalhos de movimento de
terra, deverá a companhia roçar e limpar a faixa de terreno
que tiver de ser occupada pelas cavas e mais a largura supplementar de quatro metros para cada lado do pé dos taludes dos
aterros e cristas dos córtes .
Quando os terrenos tiverem menos de um metro de altura,
os tócos e raizes serão arrancados e queimados ou removidos
para fóra dos limites fixados anteriormente; quando, porém, a
altura fôr superior a um met;ro, as arvores serão cortadas rentes com o chão. Estes serviços serão pagos pelos preços numeros 4, 5 e 6.
Para applicação dos preços de ns. 4, 5 c G, de roçado e
limpa de terreno considerar....se-ha:
De capoeira, todo o terreno coberto de vegetação abundante, e em que as arvores, com mais de 1,5 de altura, tenham
até Om,10 de diametro;
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De capoeirão de machado, quando os troncos das arvores
Om,10 a Om,20 de diametro; e
De matta, quando os troncos execedam de Om,20.
Art. 3 . o A companhia fará á sua custa e conservará, emquanto fôr necessario um caminho ao longo dos trabalhos que
tivc1· de executar, de modo que os ponha em communicacão
entre si c offere{\a seguro transito a cavalleiros e aos materiaes.
uestinados á construccão.
As estivas e as pontes de scrvi(;o desse caminho serão feitas
- ·
igualmente á custa da companhia. ·

tenha~,

UI
MOV1.1\:IEN'rO DE 'l'ERHAS

Art. 4. o Os trabalhos desig·nados sob os te tiLulo comvrehendem, além das excavacões, carga e descarga dos materiacs provenientes dessas cxcavações, o seu transporte para os
aterros c depositos, a formação çlos mesmos aterros, o nive]amento llu leito da estrada e depcndencias c a regularização
dos taludes c dos córtes e aterros.
Art. 5. o Os materiaes extrahidos serão, em geral, medidos
nas cavas, bastando para isso as dimensões tomadas nas mesmas cavas e secções tranversaes do terreno e do projecto, salvo
nas valletas e outras obras, ·em que só se tomarão as dimensões
das cavas e dos projectos.
.
Quando a medição não fôr possivel por essa fórma, deverá'
a. companhia empilhar os materiaes em montes regulares, e
~empre que a esse meio se recorrer, descontar-se-hão do volume apparente das pilhas ou depositas, 30 a 50 por cento para
as pedras, conforme a maior ou menor regularidade do seu empilhamento, e 10 % para as terras, quando já estiverer-1 depositadas, pelo menos 30 dias.
O empilhamento das pedras, quando exigido pela fiscalização para esse ou para outro fim, será pago pelo preço n. 62
da tabella annexa, applicado ao volume real da pedra empilhada.
Art. 6. o Os materiaes extrahidos a céo aberto para execução da estrada, suas obras c dependencias serão classificados
em tres categorias:
Terra;
Pedra solla;
Rocha.
Ficam comprehendidos:
Na primeira, a terra vegetal, o barro, o Iodo, a areia, ocascalho solto, o cascalho e outras pequenas pedras, fortemente engrazadas, ou ligadas em bancos ou camadas até 200 centímetros de espessura, atravessando materias terrosas, as decomposições graniticas ou de outras quaesquer rochas em estado de
adiantada desaggrPgação e toda a especie de matcriaes, contendo
em mistura pedras soltas de volume inferior a ciuco decimetros
cubieos, que possam ser excavados eom pá, enxada <~ picareta"'
Na segunda, toda a espccie de rochas destacadas, de volnnw superior a cinco decimetros cubicos e inferior a um metro cubico, jazendo em massas distinctas ou contiguas; o cascalho e oulras pequenas pedras fortemente engrazadas ou ligadas em bancos ou camadas do mais de 20 centímetros de espessura; e igualmente toda a especie de roc.has stratificadas tl
Leis do 1924- Vol. II
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shistosas que puderem ser extrahidaa co~ alavanca, pico d~
picareta, cunhas e. cavadeira:J d~ ferro, a_1nda que acCidentalmente haja necessidade de apphcar-se mma de fogo.
.
Na terceira, rochedo duro e compacto de volume. super1or
a um metro cubico, que só puder ser desmontado mediante emprego de mina de fogo.
. .
No caso de escavação em massapé molhado, claaslficado na
primeira categoria, poderá ser dado a juizo da fiscalização um
acorescimo até 25 o/o do preço n. 8 da tabella.
Art. 7. O producto das e:tcavacõe~ será.,emprega~o na
formação dos aterros e lastros, ou depositado 1ora do leito da
estrada, mas ao longo desta (principalmente na plataforma dos
emprestimo::;), quando o material fôr pedra.
.
A distribuição desses materiaes compete á companhia, mediante ordem da fiscalização; a pedra extrahida das cavas será
empregada tambem na construcção de obra::; da estrada de conformidade com o esta tu ido nas condições geraes.
Art. 8." Os aterros terão 3tn,60 de largura na plataforma e
os aeus taludes a inclinacão de tres de base para dous de al0

tura.

·

~~~

Serão feitos com os materiaes expurgados de ramos, troncos, raizes, etc. e, sempre que a fiscalização exigir, serão estes
materiaes dispostos em ramadas horizontaes que abranjam toda
a largura dos mesmos aterros.
Para formação dos aterros empregar-se-hão os melhores
materiaes que provierem dos córtes, e de emprestimos quando
os daquelles não bastarem ou forem de má qualidade, a juizo
da fiscalizaoão •
, · · ·-I,.~ i'.~~
Nos casos em que esta ordenar, e quando os aterros forem
feitos com terra muito arenosa, serão os taludes dos mesmos
aterros cobertos com uma camada de terra vegetal com quinze (15) centimetros a trinta (30) centímetros de espessura.
Art. 9. Os córles terão 4m,O de largura na plataforma,
inclusive as valletas. Suas paredes terão os taludes necessarios
approvados pela fiscalização.
·Art. 10. O volume dos córtes será calculado pela média das
áreas das secções normaes ao eixo da estrada, multiplicada pela
distancia entre as mesmas secções, medida pelo eixo da linha.
Os córtes serão medidos rigorosamente, com a largura e
fórmas ordenadas, determinadas no artigo anterior, embora a
companhia, ainda que involuntariamente, haja dado maiores
dimensões aos mesmos córtes. salvo os casos de alteracão, em
virtude de ordem escripta da fiscalização.
Art. i f • A companhia deverá executar com o maximo
cuidado e regularidade os taludamentos dos córtes e aterros,
observando rigorosamente o alinhamento e o disposto no art. go,
pondo em pratica todos os meios convenientes para impedir o
desmoronamento.
Nenhum preço supplementar ao das escavaçõe~ se contar!
pelo taludamento dos córtes e aterros.
Art. 12. A largura da plataforma e inclinação dos taludee,
t~nto dos aterl'os como dos córtes, poderá ser augmenfada ou
diminuída nos lagares em que a fiscalização entender conveniente.
. Art. 13. A' companhia compete fazer as obra~ provisorias :para esg_ot.ar as aguas que apparecerem nos córtes c emP_!"esllmo~, a~1m de executar as exeavacões nas melhores condiQoes POSSlVOIS •
. As indemnizaç.ões por esses trabalhos acham-se comprehendida~ DÇ)~ respectiVOS preços d~ e:xcavação.
0
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Art. 14. Os desmoronamentos que occorrerem nos córtes
e aterros, até o momento de seu recebimento definitivo, serão.
removidos ou preenchidos a expensas da companhia, si provierem de incuria, não cumprimento de ordens da parte de seu
pessoal, falta de conservação, esgoto, etc.
Provando a companhia que o accidente foi proveniente de
caso de forca maior julgado pela fiscalização, a remoção do
material desmoronado será pago segundo as classificações 6
preço da tabella com o abatimento de 20 a 50 o/o, a juizo da fisealização, c mais o transporte; c a cxcavação neccssaria pára
preencher a parte desmoronada dos aterros será paga pelos
preços integraes da tabella.
Art. 15. A companhia abrirá vallas e fará derivações dos
rios e de outros cursos de aguas, onde a fiscalização determinar. Estes trabalhos serão pagos segundo os preços da tabeBa, podendo as derivações de rios e de ouLros cursos de agua
ser augmentadas de 20 a 100 %, a juizo da fiscalização, isto
em relação á parte ua excavação que se fizer com embaraço.
de aguas.
Art. 16. Quando houYer necessidade de remover terras
ou pedras empregadas em aterros ou depositos e que nelles
tenham estado depositados menos de 60 dias, pelo trabalho
de remoção abonar-se-1m a carga c descarga e o respectivo.
transporte.
Os preços ns. 55 e 56 da tabella só Lerão applicação no.
caso previsto no per iodo anterior.
Si as terras tiverem estado em deposito 60 dias ou mais,
abonar-se-1m pelo mesmo trabalho, excavação em terra com
abatimento de 25 a 50 %, a juizo da fiscalização, com ()
competente transporte.
Art. 17. A companhia abrirá valletas e fará banquetas
onde lhe fôr determinado pela fiscalização. Estes trabalhos.
serão pagos segundo os preços da tabella.
Art. 18. Cavas para fundação: As cavas para fundação
de obras de arte, inclusive pontes de qualquer vão, terão as
dimensões horizontaes cstrictamente nccessarias para a construccão dessas obras, não se levando em conta o excesso que a
companhia houver dado, quer para facilitar o trabalho, quer.
para fazer escoramento das terras.
Essas cavas serão pagas pelos preços da tabella, conforme a natureza do terreno. Quando houver necessidade de escoramento serão pagas pelo preco n. 12.
·Para as excavacões aLuixu llu nível dá agua, além dos preços anteriores, será concedido o accrescimo do n. 13 da tabella,
applicado progressivamente, por cada metro de profundidade
abaixo desse mesmo nivel.
Esse accrescimo só será concedido, quando não fôr possível o esgotamento natural por meio de valas, sendo então
nceessario o cmpeego de meios mecanicos, ou ~i se fizer a
excavação por meio de draga.
As dift'iculdades que apresentarem essas excavações, assim
eomo n rovestimcnt.o ou blindagem, PSeoramcnlo e esgotos flas
ravru-;, aehando-se contempladas Hos prp,c:os declarados, uetllnnna oul.ra indemnização set·ú eonccdiua á eompanhia.
Exeepl uam-se deste caso aquellas qun pela mú qualidade
do terreno ou que por motivos exLraordinarios exigirem processos especiaes, outros que os commummentc empregados.
Neste caso e para taes processos, o proço será préviamenlc ajustado com a fiscalização.
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Ar. 19. Sobre as obras de arte c ao lado destas, em uma
largura nunca inferior a dons metros, os aterros serão feitos em camadas horizontaes, de 20 a 30 centimetros de espessura, cum terra bem socada. Nenhum pre~o snpplemcntar se
pagará por tal trabalho.
Art. 20. Os trabalhos a se executarem em tunneis referem-se não só aos tunneis propriamente. ditos, como tamhem aos poços para perfuração dos mesmos e quaesquer outros trabalhos de excavação subterranea para o estabelecimento ou consolidação das obras da estrada, como galerias sub,terraneas para desvios dos cursos d'agua, etc.
Art. 21. A excavação dessas obras será feita de accõrdo
com as fórmas, dimensões das secções transversaes, modo de
ataque e systema de perfuração, escoramento e revestimento,
préviamcnt o determinados ou approvadm; pela Jiscalização.
As medições serão feitas segundo essas dimensões, não se levando em conta qualquer excesso dado para o escoramento ou
facilidade dos trabalhos.
Art. 22. As excavações para a construcção de tunneis
serão pagas pelos preços ns. t5, 1.6 e f7, da tabella conforme a natureza dos terrenos, accrescidos dos correspondentes
-.ransportes.

IV
OBRAS DE ARTE E TRABALHOS CONNEXOS

Art. 23. Antes do inicio de uma obra de alvenaria, deverão ser reunidos, junto a essa obra, todos os elementos neoo.s3arios á oonstrucção, de n~10do que, comccada, vos~a. proseguir sem interrupçãD, até o st~.u. acabt..mento.
Art. 24. Os materiam~, destinados· á construcçt',u das
obras só poderão ser empregados depois de examinados e aceeitos pela fiscalização, e aquelles que for~:;m recusados serão inutilizados ou retirado..j do local das mesmas. obras.
Art. 25. Antes de encetada a construcção de qualquer·
obra deverá ser marcado o perimetro de suas fundações e
examinadas com rigor as respectivas cavas, seguindo a companhia o systema de construcção que pela fiscalização lhe fôr
ordenado. Si houver alguma ponderação ou objecção a oppôr,
a companhia deverá fazel-a por escripto e circumstanciadamente, por intermedio do engenheiro fbcal, expondo claramente ao chefe do districlo ou fiscalização as razões que dictaram as suas objecções.
Si estas não forem attendidas, e mais tarde verificaremse vicios, estragos ou ruina, provindos exactamente dos motivos expostos e que dictaram a impugnação por parte
da companhia, não lhe caberá nenhuma responsabilidade e
lhe serão pagos os reparos ou a reconstrucção da obra. Salvo
este caso e o de força maior, a juizo da fiscalização, todos os
reparos e reconstrucções devidos ás fundaçõe~ correrão por
conta da com}!anhia.
Art. 2·ô . . \ pedra a empmgar,

qLtnl'

na:-; cattLarias.

I!Ltel'

nas alvenarias, terá a ncccssaria 1·esistencia; será expurgada
de crosta decomposta c de qualquer outra parte menos resistente, devendo ser de bôa qualidade, contextura homogenea,
sã e isenta de defeitos e será assentada scgundr ~ sou leito
natural.
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Art. 27. 'A cantaria e alvenaria serão classificadas nas
especies seguintes:
1°, cantaria de f• e 2• classe;
2°, alvenaria de apparelho;
3°, alvenaria de lajões: com e sem argamassa;
4°, alvenaria ordinaria;
5°, alvenaria de pedras seccas;
6°,. alvenaria de tijolos.
A cantaria e as alvenarias ns. 2, 3, 4 e 6, serão feitas com
a especie de argamassa que fôr determinada em cada caso,
devendo apresentar obra massiça, sem vasio ou intersLicio
algum.
Al'L 2·8. A cantaria comp:or-sc-'ha de blocos de pedras,
apparelhados em formas regulares, com faces planas e quinas vivas, sendo as pedras assentadas por fiadas de altura
·nunca inferior a 25 centímetros.
A altura de cada pedra será egual á da fiada de que fizer
parte; sua largura será de uma vez e meia 2. tres vezes a altura, finalmente, seu comprimento de duas a cinco vezes essa
altura, conforme a natureza da pedra empregada.
As juntas verticaes de duas fiadas consecut.ivas serão
collocadas alternadamente, devendo ter desencontro superior
a dous terços da altura.
Entre os meios fios ou pedras correntes de cada fiada
r.mpregar-se-ão alternadamente pedras de tição ou travadouros em numero tal que a arca de sua face apparente seja,
pelo menos, um quarto da :lrrn rh face dessa fiada.
'1'af:'3 travadouro~ terão para comprimento tres a cinco
vezes a altura, ficando em bruto, salvo si elles tiverem dous
paramontos, a cauda ou parte quo exceder á espessura deter·minuda para os meios fios.
A cantaria, quando empregada para cordões e capeamento, não ficará sujeita ás regras prescriptas relativamente
ás dimensões e travamento, devendo seguir-se a este respeito
o que ~stlver mdwado no desenho de cada obra; quando empregada para cunhas e arcos de testas, não poderá ter menos
de vinte centesimos de metro cubiüo.
Em abobada, a cantaria compôr-se-á de fiadas com dimensões jeterminadas e geralmente eguaes entre si; quanto
á largura, tomada no sentido do arco, devem as pedras ser
apparclhadas em aduella, com os seus leitos e juntas normaes e superfície do intradorso.
A eant.aria será medida segundo as suas dimensões effectivas, excluindo-se em e·ada. pedra a cauda ou parte em
bruto, a qual será contada na alvenaria em que estiver enYolvida.
_ Art. 2~. A cantaria destinada á formação de cunnas, cordoes de fmxa~, capeamento. etc., será feita de pedras apparelhadas a picão, a ponteiro ou escopro na face apparente. Em
cad.a metro cubico dessa canlaria empregar-se-hão cinco centesnnos de argamassa .
. ~rt.. 30. As outras pedras de cantar ir, serão apparelhadas
n pwao nos leito~. ,Juntas lat.eraes e face apparente. As faces
sel'ão bem dPsompenadas f' n apparelho dos lciLos P juntas
~crá .tal Q':J-~ as pedras asHent.es não apresentem juntas de mais
"" •11ln nu1nn<'lt·os. A cnnl3t'ia SPr::í. paga pelos preços 26 n. 27
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da tabella,·; só··será empregada, em casos especiaes, por ordem:
escripta da fiscalização.
Em um metro cubico de cantaria de f • e 2• classe empregar-se-hão respectivamente 0,05 e 0,10 de argamassa.
Art. 31. A alvenaria de apparelho será feita com pedras
de fórma rectangular, facetadas a martello cortante ou a picão
nos leitos, juntas lateraes e face apparente, sendo assentes
por fiadas de altura nunca inferior a 15 centimetros; o trabalho de lavragem será tal quo todas as faces, mesmo do lado
do tardoz, fiquem sensivelmente planas e pelo seu contacto,
no assentamento das pedras, não produzam juntas maiores do
que i2 millimetros.
A altura de cada pedra será sensivelmente igual á da
fiada de que fizer parte; a sua largura não será inferior á altura e seu comprimento será de duas a cinco vezes essa altura.
conforme a natureza da pedra, não se admittindo, comtudo.
pedra alguma de Yolnme inferior a tres centesimos de metro
cubico.
Entre os meios fios o alternadamente, empregar-se-hão
travadouros em numero tal que apresentem em sua face apparente, pelo mertcs, a quarta parte da área da respectiv~
fiada.
Sempre que for possível, os travadouros atravessarão a
eS{)essura do muro, devendo elles ter ordinariamente o comprimento de tres a cinco vezes a altura.
Quando essa alvenaria for empregada em abobadas, as
pedras terfi.o fórma de aduellas, cujos leitos e juntas serão normaes. á superftcie do intradorso.
Essa alvenaria ser-i paga pelns preços 21 e 22, segunno a
ooourrencia que se dér em relação ao seu emprego.
Em cad:1 metro cubico de alvenaria de apparelho. empregar-se-hão quinze centesimos (O,i5) de metro cubico (cento
e cincoenta decímetros cubicos) de argamassa e oitocentos e
cincoenta (Om11,850 de pedra apparelhada, ou mil e cem
l(itn•,iOO) do pedra bruta.
Art. 32. Alvenaria de lajões será constituida com pedras
'duras desbastadas em fórma de lajões, de modo a apresentarem
leitos sufficientemente regulares para o bom assentamento em
camadas horizontaes, devendo os lajões ter, no mínimo, a altura de 30 centimetros o o volume de 20 centesimos de metro
cubico (duzentos decímetros cubicos).
Quando empregados em :r..1assiço de fundação, os lajões
de duas camadas consecutivas cruzar-se-hão entre si e terão
as juntas desencontradas, pelo menos, de distancia igual a
dous terços da allura da camada.
·. Quando em construccüo ou revestimento de muros, aR
~iuntas que correm para cima serão do mesmo modo desencon-tradas, e entre as lages longitudinaes de cada uma camada assentar-se-hão travadouros em quantidade tal que a área da sua
face exterior seja, pelo menos, a quarta parte da área da res.
péctiva camada.
· Os t.ravadouros terão ordinariamente de comprimento tres
a cinco vezes a altura e, sempre que for possivel, atravessarão
a espessura do muro.
.
Os la.lões serão desbastados tambem na face apparente, de
modo a compor-se convenientemente o paramento. no qudl
não se admíttírão calcos nem desigualdades pronunciadas. Em
cada metro cubico dessa alvenaria serão empregados 20 centeslrnos de argamassa. (duzentos decímetros cuhicos), e oito-
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centos (Om3,800) de pedra em lajões, ou mil e cem (1m',100)'
de pedra bruta.
Quando essa "lvenaria for empregada em soleiras e
capas de boeiros, as faces das juntas dos lajões serão desbastadas de modo a unir-se convenientemente.
A juntas das capas serão tomadas com lascas de pedra e
argamassa de dous de cal e tres de areia, afim de ficar vedada
a passagem á terra sobreposta.
O mesmo enchimento será feito nas soleiras, quando
exigido.
Pelo trabalho de encher as juntas nlo se pagará preco
algum supplementar, por isso que se acha elle comprehen·
dido no preco da alvenaria.
Essa alvenaria será paga pelo.s precos 23 e 2~ <!a tabella,
conforme o caso.
Art. 33. Alvenaria ord innria. Esta alvenaria será teitn.
com pedras ·duras e aproprir..das, limpas e sãs. de tamanhos
irregulares. não se admittindn, poT'úm, excepto par:1. as obra~
rle pequenas dimensões on para cn1ços. pedras de volume· inferior a tres centesimos d~ melro (:T bico c cuja g-r0ssurn. seJa.
menor de Om,15.
As pedras rcdomia~ P. seixos rolados. P-m raso nl~nm s~-
T'ão admiftidos; assim tambem não se permittirá o emprego
de enchimrmto com pedras rf~ crinr,ão, nem pedras rorn crosta
P com parte em decomposicã.o.
As pedras serão de@galhadas e cortadas a martelto, segundo a fei·cão mais apropriada.
Depois de molhadas, as per:Jràg serão a~sentadas em banhô
de argamassa. e nhi eomprimirlas ,~om mnlho rle ma·.ieira, fa7.endo refluir a argama~~a ntl• tomnrr.m nma no~icão fixa,
~rndo em srgonirln. rnlrnc1n~ rom ln~cas rlf' pecJrnq rlnT'as.
A obra sei'Iá massi~a. sem vazio ou intersticio algum.
Essa alvenarin. qnnndn fôr rxigoi·do. sei'á. exrcntnr1n nor
c.amadas respaldas horizontalmente. As junta~ lateraes de pedras superposta~ serão convenientemente desenco!ltT'ada~. o
entre as pedras correntes, de cada camada, empregar-se-h§.o
alterna·damente ped-:"a~ a~sent:1dns a tir.ão ou travadonros em
ouantidace tal que representem, pelo mrnos, a quarta parta
rla área exterior da camada.
Sempre qne fôr possivel. os travadouro~ atravm~sarãô a
pspessura do muro. e ordinariamente terão de comprimento
t.rcs a cinco vezes de altura.
Para compflr o naramento. c;erfio e;;colhidac; as melhort:'G!
pedras empregadas de modo a evitar calcos apparentes ou
fiesip,·nal dades pronnncinrln.s e defeito~ no paramento.
Em cada met.T'o cubico dec;sa alvenaria serão empregados
32 centecimos de argamassa (tre.C3entos e vinte deoimetros
cubicos) e 13eiscentos •e oitentà (0m",61&0) dP pedrJ. rh~sgoalhada
a matel~o. ou novecentos deeimetros cubicos (m•,900) de
pedra bruta. Essa alvenaria será paga pelos precos i 9 e 20
conform'~ fllr ~>mpregada Pm a.licerceg ou acima rle alicerces ..
Art. 3ft. Al1,enaria de pedra sC'cca. A alvenE!'ia de pedra
~ecca será executada nas mesmas condicões que a alvenaria
ordinaria, com a differen:ca de não 1m·ar argamassa, dl:'.vendo,
portanto, Rer feita com o cuidado que ~sta ciroumt\tnne.Ja.
exi~e.

Es!IJa alvenaria MrA paga pelo pr.,c;o n. t8 da tabella.
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~~·· 35. :Alvenaria de tijolos. tEsta alvenaria será feita
com tiJolos duros, sonoros, bem queimados-, mas não vitrificados, .~e fórma recta~lar, com fades planas e quinas vivas;
ooda tiJOlQ terá aJS aegumteB-dimf.,nsões: 0,.220 X 0,105 X 0070
que pode.~ão ser modificadas a juizo da fiscalização.
'
_
Os tiJolos serão assentados bem molhados, com regulan~ade, não devendo as ,i untas ter mais de um centímetro. .
No assentamento de cada uma fiada de tijolos serão estes
dispostos em meios fios e tiçõ~s. que deverão alternar-se ~o
bre duas 1iadas consecutivas.
Quando empregados em arcos, os tijolos se.rão assentados
de modo que as juntas, segundo a espessura da abobada sejam
perfeitamente normaes á ·superficie do intradorso cortàndo-sn
pará is-;;o ns tijolos ·em fórma de .aduella, si .as~im convier.
Em cada metro cu bico desta alv~naria empregar-se-hã•'
:Vinte centPrimos (0,20) de metro cuhieo (duzentos deeimetros) d~ a ~-qamassa.
!A1 alvenaria (!f'. tijolos será paga pelo preço 25 da tabella.
Art. 36. Concreto. O concreto será feito com pedras d«·
grande dureza, quebrada·s de modo que passem ·em um annel
de quat-ro centímetros de diametro o misturadas com argamassa ~orr.posta ·de cimento e areia, rtue entrará na propoL'ção prévia mente determinada.
Os seixos e fragmentos d~ pedras para a composi.cão 1\}
concreto se1·ão expurgados de todos os detricto~. maf.Pl'iaf'~ tPrii'Osas e outras quaes·quer corpos estranhos.
A mistura de argamassa e da pedra será feita á müo ou
em bel •meiras, segundo o que fôr determinado nas especifirações especiaes, ou em ordens de serviço referentP.s á. ohra a
executar; em qualquer caso a mistura será perfeita c só serú
empregado o concreto depois de ficarem as pedras completamente enYolvidas em argamassa.
O emprego do concreto terá logar seguidamente á sua
preparação e será inutilizado todo aquellc que não fôr P.mpregado no mesmo dia. .
O concreto será assentado por camadas horizontaes de
20 a 40 centímetros de espessura, amparadas lateralmente
por paredes de madeira ou por outro meio qualquer, de modo
que cada camada seja convenientemente comprimida á medida de sua formação.
Quando empregado debaixo de agua, a immersão do concreto far-se-ba pelo processo que fôr indicado pela fiscalização, devendo-se sempre evitar, com o maior cuidado, a
acção de correntes de aguas através de camadas recentes de
concreto, o que póde produzir a diluição ou levantamento da
argamassa.
Não se deverá assentar qualquer camada antes de varrida e extrahida a borra depositada sobre a anterior.
Quando o concreto fôr empregado a secco, cada camada
será assentada sempre em condições de fazer liga com a anterior, e, si esta estiver solidificada, será sua superficie primeiramente picada, varrida, humedecida e coberta de uma camada de argamassa para então receber nova enmada de concreto.
A construcção de alvenaria, sobre base de concreto. só
poderá ser comecada depois da solidificação do mesmo concreto, cuja superficie será primeiramente varrirla ~ molhada.
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Para cada classe de concreto serão empregados :
Concreto n. 1. - Um volume de pedra para um de argamassa, ou por metro cubico de. concreto, setecentos e cincoenta demmetros cubicos (Om3,750) do pedra britada c igual
volume de argamassa.
Concreto n. 2 - Dous volumes de pedra para um de argamassa, ou por metro cubico de concreto, novecentos decímetros cubicos (Om3 ,900) de pedra britada e quatrocentos e
cincoenta (Om, 3 450) de argamassa.
Concreto n. 3 - Tres volumes de pedra para um de argamassa, ou por metro cuhico de concreto, um metro cubico
de pedra britada e lresentos e trin1 a ~ lres dr.cimetros cuhieoR
(Ollt3,333) de argamassa. ·
O concreto será pago pelos numeros 28, 29 e 30, conforme a Rua composição.
Ar'"" 37. Apparelhos - Além do que se refere á cantaria,
a com1 ·:mhia fará apparelhos de paramentos onde determinar
a fiscalização.
Conforme o acabamento a dar a esse trabalho será elle
pago pelos preços ns. 33 c 3 4 da tabella.
Art. 38. llejuntamento - Para se proceder á refeitura das
juntas, essas serão descarnadas na profundidade de dous a
tres cc:1timetros, devendo ser escovadas e humedecidas na occasião le empregar-se a argamassa, a qual será applicada sem
emplar, ·ar ou manchar a face das pedras ou tijolos.
E~- :e trabalho será pago pelo preço n. 32 da tabella.
Pat>a cada metro fJnadrado de rejuntamento contam-se
dr'"'o mlllesimos de metro cuhico de al'gamassa.
Art. :.19. EmlJOço (! 1'c1Jr,co - O reboco será feito de uma
só mão ou será precedido do um embaço constituindo ambos
os t l'abalhos um só objpcto de pagamento. O emboço e reboco
terfí.o .; . mtos dous centimetros de grossura, de fórma que ambos co l'espondam a dous centesimos de metro cubico de argamassa a empregar-se para cada metro de obra.
O preço 71 applica-se ao conjuncto do emboço e reboco.
Art. 40. Chapas de argamassa - As chapas de argamassa sobre abobadas só serão assentadas depois do decimbramento destas.
Antes do assentamento da argamassa, a superficie do
extradorso da abobada será limpa de terra e corpos extranhos,
as juntas serão desguarnecidas até a profundidade de um centimetro, pelo menos, e toda a superfieie será bem varrida e
molhada.
Em cada met.ro quadrado de chapa dP argamassa, serão
empregado~ trinta ~ t.res decímetros cubicos (Offi',033) de argamassa applicada em uma só ou duas camadas, conforme for
exigido.
Si fôr empregada a argamassa n. 3, o preço a applicar
será o de n. 31, da tabella annexa; quando fôr outra, deduzir-se-ha do mesmo preço n. parcella referente a essa argamassa, addir.ionando-se-llH' a da argamassa empregada.
Art .. ld. Argmnassas --- _\s al'gamassas S<·rPín eompostas
de cal e areia, de eimento e arPia c de eimento puro, nas proporções indicadas na tabclla.
·
Na sua confecção, em estrado de madeira, em coberta enxuta, a mistura ~e seus elementos deverá ser perfeita, podendo para esse f1m, em caso de larga fabricação, ser cxic•ido pela fiscalização o empreg·o de meios mecanicos.
:-.
<

As argamassas terão as seguintes dosagens:
:Argamassa n .. i - ou de cimento puro - composta, por
metro cubico de argamassa, de 1. 202 decímetros cubicos de
cimento.
Argamassa n. 2 - ou de volumes iguaes de cimento e
areia - composta. por metro cubico de argamassa, de 680 liecimetros cubicof:! de cimento o igual volume de areia.
Argamassa n. 3 - ou dous volumes de cimento e tres
de areia - composta, por metro cubico de argamassa, de 5fl0
decímetros cubicos de cimento e 840 decímetros cubicos rle
areia.
Argamassa n. 4 - ou de um volume de cimento e dou~
de areia - composta, . por metro cubico de argamassa. de
474 decímetros cuhicos de cimento e 948 decímetros cubico~
de areia.
Argamassa n. 5 - ou de um volume de cimento e f res
de areia - composta, por metro cubico de argamassa. rte
333 decímetros cubicos de cimento e um metro cuhico rJc
areia.
Argamassa n. 6 - ou de nm volume de cimento e qual ro
de areia - composta, por metro cubico de argamassa. rlo
250 decímetros cubicos de cimento e um metro cnbico rtn
areia.
Argamassa n. 7 - ou dr volumes iguaes de cal e areia,
composta, por metro cubico dfl argamassa. de 696 decímetros
cubicos de cal c igual volume de areia.
Argamassa n. 8 - ou de dous volumes de cal e tres fie
areia, composta, por metro cubico de argamassa, de 568 decímetros cubicos de cal e 852 decímetros de areia.
Essas argamassas serão pagas pelos preços de nQ. =3:l :1 12
da tabella.
A cal será de pedra da melhor qualidade.
A areia será de grão fino e igual de quatro a cinco (1 ~ ~)
decimillimetros de grossura, conforme o fim a que fôr degf.inada; deverá ser aspera ao facto e perfeitamente expm·~afla
do ma terias terrosas; mica, talco e ma terias vegetaes.
Para que só se empreguem areias nessas condições. elln:-.
deverão ser lavadas c peneiradas sempre que assim o cxi~ir a
fiscalização.
O cimento será da melhor qualidade e, segundo as neceesidades das obrafl, gerá empregado o de pega rapida, medianamente rapida ou de pega demorada.
Não será admittido cimento algum que não comprimido,
pese menms de 1 . 300 kilogrammas por metro cubico c que deixe de resíduo mais de 20 % de seu peso rm uma peneira de
900 malhas por centímetro quadrado.
Art.. 42. O levantamento dos materiaes de cxcavação, de
cavas de fnndacão, de obras cte arfr será pago pelo preco
n. 57, da tahella, applicano a enfia 1m,60 de profundidade
ahaixo do primeiro 1m,60.
Art. /l3. Enrocament o - Os preco~ ns. 59 c 60, da tabeBa applicam-so no trabalho de cxfrahir, carregar, descarregar, quebrar pedras c empregai-as no" enrnr3mcntos, .iogadas on arrnmadaR.
Nos preços rto enrocamento estão incluídas todas as de~
pezas, menos a do tranc:;portc de pedra, que será pngo pelos
ns. 51 e 5~, rta tabella.

43
O enchimento de vão com pedras quebradas será. pago
pelo preço n. 58, da tabella.
Art. 44. Empedramento - O leito da estrada, das valtaf-1,
etc. bem como os seus taludes, serão call.:.ados onde fôr necess~rio com .pedras de cinco millesimos a cinco centesimo~
de met~o cnbico, bem aleitadas, desgalhadas c toscamente
affeiçoadas na fórma conveniente, di,spost~s com cuirlad?. s~n
do as juntas cruzadas, devendo alem disso, ser batidas a.
malho de ca1ceteiro.
Este trabalho será pago pelo n. 61 da tabella, no qual
estão incluídas todas as despezas menos o transporte de pedra.
Art. 45. Revestimento com leivas - As 1eivas para
esses revestimentos serão applicadas ao chato ou a tição, segundo ordenar o engenheiro fiscal.
Cada Jeiva terá no primeiro caso, Om,33 X Om,33 X Om,OS,
c será presa por umn. estaca de madeira no terreno a revestir,
e no segundo, Om,33xOm,33xOm,16 e será as~rmtada em degr:ío~ c a tição sobre o mesmo terrenc, em fiadm; horizontaes,
no sentido para1Ielo á superfície do terreno c um pouco em
deHcida a mesma superfície, no sentido transn~rsa1, sendo cruzadas as juntas de duas fiadas consecutivas.
A esses trabalhos correspondem os preços ns. 65 e 66
da Iabella.
Art. 46. EmpilhamentJ de pedras - Quando a fiscalização determinar, serão as pedras empilhadas em montes regulares e esse trabalho será pago pelo preço n. 6~ da tabella,
devendo ser applicado ao volume real da pedra.
Art. ll7. O transporte da pedra. tijolo, areia. cal e cimento empregados nas alYenarias e trabalhos connexos será
pago conforme o meio de transporte, pelos preços ns. ú1, 52
e 54 applicados sempre ao volume real desses materiacs.
O preço n. 54 da tabella, que tambem se refere ao transporte de material metallico da via permanente, só terá npplicação nos trechos ainda em construcção.
Art. 48. O só lo sobre que tiverem de ser assentadas
fundações. p~ra as d!versas obras, ,taes como: viaductos, pontes. pontilhoes, boeiros, etc., sera. estaqueado qnanrJo assim
fôr preciso.
As estacas serão de madeira de lei, bem sãs, bem direitas
rolicas e simplesmente descascadas ou falquejadas em quatr~
faces, devendo, então, ser iateiramente isentas de alburno
As estacas roliças terão de 0,25 a 0,30 de ri iamctro ~ a~
estacas lavradas a esquadria de 0,25 por 0.25 ou 0,30 por
0,30, sem contar-se o alburno .
. A cabeça de cada estaca será armada com uma braçadeira ou annel de ferro, que depois poderá servir em outras·
a extremidade inferior 8erá aguçada com nma ponteira do
mesmo metal.
Consider:ar-se-ha cravada uma estaca, quando não enterrar-se mais de. Om,01 'J?Or applicação de 1O paneadas de um
m~car2 de 600 kllos, cahmdo de 3m,60 de altura, ou por apphcacao de 30 n.ancada!i. do .mesmo macaco cahindo de fm.OO
do altnr3; .. Df'pOlR rlc sms dms de cravada, serão submettidas
~· nova Sf'rlü de .ncz Tmn.cadas do. mesmo macaco. em condições
Jgual"s a na sf'r1~ anfcrwr .. contn~uando a eavnção das estacas
ntn
se nbtrr a nPga prC'StTtpta. s1 esta níio s0 nnntiver nessa
prova.
·
Em casos ~speciaes ou imprevistos, a .iuizo da fiscaliza~!io. Sf'rá JH'l'mlthda a emenda das estacas que nfio tC'nham 0
J
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comprimento necessario para se obter a néga prescripta. Neste
r.nso a emenda deverá ser feita com a maxima segurança a
perfeição, e será guarnecida de bra~adeiras de ferro, fortemente apertadas. Si as estacas depois de enterradas 12 metros,
nfio apresentarem a néga referida, a fiscalização poderá ajustar com a companhia ou fazer executar por outro modo q.ue
julgar conveniente o esaqueamento com csacas de
mawr
comprimento .
.Fica, porém, entendido que a companhia f e e:'i de fazer
a estacaria, pelos preços da tabella, até o limite de 12 mntro~
d~ estaca enterrada, si a fiscalização pref?cindir das condif;ú:•!:i
(''llabelecidas sobre a néga que ellas devem apresentar.
As estacarias são pagas pelo3 ns. l!ô e 47 da tabelia.
Quando, porém, forem empregadas estacas roliças, 0sscs
preços soffrerão , abatimento de 10 o/o (dez por .~ento) .
\Tesses pr~os estão comprehendidas, além do eusto das
eslac;)s, as despezas do seu transporte até o logar da obra, as
de preparai-as, cravai-as e aparai-as, como tambcm o cusb
das ponteiras e braçadeiras de ferro, e do seu assentamento
e as dcmai~ dcspezas qlw forem necessarias para a cxccuç5.o
das estacarias.
Art. 49. Gradeamcnto para fundação - Quando fôr convcni<'nte, as estacas serão travadas e cobertas por um
grn.d< a.mento de madeii'a de lei, formado de long-arinas preSfW r.~ 'm entalhes aos topes das estacas~ e de travessões unidos
corr. 1mtalhes c presos ás logarinas e ás estacas nor meio de
~avillms tlf' ferro d(' 0,02fi de diamP.tro. A madeira ser:'i falrruejada, pelo menos em duas fr.ces oppostas, formando, livre
':~ alburno, a esquadria de 0,25 por 0,25 a 0,30 por 0,30, conf -,rme fôr necessario para as longarinas, como os travessões
e 0,25 por O,t:i a 0,30 por 0,14 para as precintas.
Os gradeamentos serão pagos pelo n. 72 da tabclla, o qual
com1 :·ehendc, além do custo da madeira, de seu transporte até
o Io,.;ar da obra o da sua preparação, o da arrumação e assentamento das grades e o fornecimento das cavilhas, parafusos e arruelas.
Art. 50. Ob1·as de madeira - Não será :!dmittido o emprego de madeiras sinão perfeitamente seccas. bem sãs, sem
ventos, hrocas, fendas, nós cariados on outros quaesquer de·feitos.
Nas pecas submcttidas a esforço de flexão e, em !!eraJ,
nas que soffrerem a acção de forças tendentes a r.omprimir
ou distender as fibras da madeira, deverão essas fibras ser bem
rcctas e dispostas parallclamente :.'is arestas do maior dimensão das ~.lesmas peças.
Art. 51. Emendas - As emendas de peças de madeira
~erão cl!i~adosamente .f~itbs, de. modo a obter-se perfeita
Juxtapo~Icao da~ ~uperficies que ~1verem de ficar em contacto,
sem .a . mterpmnçao de calços, CUJO emprego o expressamente
proh1b1do.
Os furos para a passagem de parafusos e en.vilbas deverão
t~r exactam~nto os mesmos diametros desses parafusos e cavilhas e serao abertos a trado, não se permittindn de modo
algum o emprego de peças de metal aquecirln~ :w fn~o pnra
a abel'turn ou ainrganwnt.o dos mesmos fnrns.
.Ante~ de rPunidas a~ peças a emendar ou que tiYerern
de fiCar SI!nplesmente apm~c~as sobre outras, serfto alcatroadas
o~ coaltar1zadas as su,wrfJrJes da mndrira ryne IHHt\'i'Prm dt~
f tear em conf.aeto.
J
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Art. 53. As obras de madeir.a. conforme as suas <limen ~
sõcs e emprego, serão pagas pelos precos da tabella de numeros 43 a .'f.S, sem outro preço supplementar.
Ar!.. ü3. Cobcrtto·a de edifícios - As obras comprehe~
didas ~ob este tHulo sc~:ão pagas pelos preços da tabella es :·
vedfirmdos nos 11s. 1:?1 a J :!3, sem nutro preço supplcmcnta: ·
.\.rL. GL Ob·t·as mctallicas - O:-; trabalhos comprnhemhdos sob este titulo serão pagos pelos precos da tabclla de n~
meros H3 a 120, sem outros preços ~upplementare~,,., appl~-·
cados sobro o peso real das peças depOIS de prcparad.tv c assentadas.
Ar L rJ;J. V·ia permanente, trilhos - Os trilho~ a irn·pol'Lar para as novas linhas serão de a<,:o do ~ypo V1gnol(\ o
de P'~so de :!5 kilos por metro eorrrmt.e. .
.
Lastro - O lastro .j:í. se acha comprchcnd 1rln no prcr~o
de assentamruto; quando, porém, fôr feito de pedra. 1Jr1tada,
será pago pelo preço n. 63 rla iabella.
Dormentes - Os dorm~ntes serão de madeira de lei, nn·1:"'.uamentc Jc aroeira, ipé cnbiuna c angico vermelho, ba:rauna etc., com as dimensões de 1,80X0,18XO,U.
Serão pagos pelos preços ns. 1 34 e 1.25 da ta!Jclla, no~
quaes está incluída a despeza de transporte.
Assentamento da via permanente - O assentamento da.
via permanente será pago pelo n. 1.31 da tabella e deverão ser
observadas as instrucções baixadas a respeito pela Inspectoria .Federal das Estradas.
Art. 5G. Os postes kilometricos c de declividade serão
pixados ou alcatroados na parte enterrada e seguirão os
modelos approvados pela Inspectoria Federal das Estradas
(portaria do 20 de agosto de 1ü22) . Serão pagos pelos prcço:5
ns. 133 e 134 da tabella, nos quaes estão incluidos o material
e a mão de obra para a sua confecção e assentamento, excepto
os trilhos velhos que serão fornecidos pelo Governo.
Art. 57. Montaaem da.IJ superstrucluras e pilares metallicos das pontes, viaductos, tanques de ferro e gyradores.
Andaimes - Na construcção dos andaimes para montagem das pontes serão escolhidas madeiras perfeitamente
seccas, rectas, sem nós, brocas, cariad~vs, e outros quaesquer
defeitos que possam prejudicar sua resistencia.
•rodas as peças poderão ser feitas com madeira rolica,
descascada, mas apparelhadas nas juntas. As superfícies que
tiverem de ficar em contacto serão lavradas, de modo que a
juncção das peças seja a mais perfeita possivel. Os esteios,
cruzes, travessões, chapuzes, sublinhas, etc., serão inteiriços.
Todos os parafuzos deverão ser assentados sobre arruelas.
Cravação - A cravação será feita com estampa e martellos de cravar; estes serão de quatro a nove kilogrammos,
sendo o primeiro empregado no principio da opcrar~ão c o segundo para terminal-a.
~
. ~rodas as peças que não se ajustarem perfeitamente ::>erão
}n·r~vmmentc desempenadas. Antes de cravar qualquer rebite a
chapa ou barras de ferro serão .IJatidas umas ·contra as outras
t:O!ll marte!l<!. de quatro kilos, de r:nodo que haja perfeita união
c JUxlapo::;Içao entre cllas. Os rcLitcs serão colloeados quentes;
n ·, occasião de sua collocação a ~ma temperatura devcrú ser de
~·crmelho branco.
Finda a collocação devem apresentar a cor vermelho-
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escura. Depois de collocados os rebites devem satisfazer as seguintes condições :
a) a~ cabeças devem ser hemisphericas e concenlricas com
o eixo;
b) chocados devem produzir um som cheio e igual para
todos;
c) as cabeças não devem apresentar fendas nem falhas;
d) entre as cabeças e as pecas que os rebites ligam não
se deve notar vasios.
·
Nenhuma peça será cravada desde que se reconheça ter
qualquer defeito.
Pintura - A pintura consistirá em tres mãos de tinta
com oleo de linhaça, sendQ a primeira de zarcão inglez n. 1 e
as outras duas de alvaiade de chumbo. A camada de zarcão
será dada antes da cravação da ponte.
Não se dará uma mão de tinta antes que a anterior esteja
completamente secca. A tinta será cstend1da com todo o cuidado e de modo que cubra completa e uniformemente a camada anterior.
A montagem das ~;uperstructuras e pilares metallicos das
pontes e viadutos será paga pelos preços ns. 139 tl. 143 da tabella.
A .. wntagem e assentamento de caixas de agua e de gyradores serão pagos pelos precos ns. 128, 129 e 130, segundo
o que occorrer. Nesses preços estão comprehendidos os rebites
e as madeiras para os andaimes, etc.
Art. 58. Linha telegraphica - A linha telegraphica será
de ferro zincado e de quatro millimetros de espessura, e os
postes serão de madeira de lei, de ferro fundido ou de trilhos
velhos.
.
·
O preco n. 138 da tabella refere-se á installacão de uma
estacão telegraphica simples, estando nelle comprehendidos a
mão de obra c o material, excepto o apparelho telegraphico
Morse, que será pago na fórma prescripta no § 4° da clausula
46 do contracto.
O assentamento da linha e demais serviços serão pagos
pelos preços ns. 135 a 137 da tabella.
Art. 59. Cercas - As cercas com arame torcido ou farpado, com postes de madeira, para cercar a linha ou pateo da
estacão, serão pagas pelo preço n. 132 da tabella.
As cercas serão feitas com moirões de madeira de lei, distanciados no maximo de 3m,50 e tendo de altura fóra da terra
1m,60.
·
A cerca terá cinco fios.
Art. 60. Material rodante - O material rodante será fornecido de accOrdo com os t-,pos mais aperfeicoados, a juizo do
Governo.
· Art. 61 . Esgoto com manilhas - Quando for conveniente
e o engenheiro fiscal ordenar, serão assentados esgotos de
canos de barro vidrado, que serão pagos pelos precos ns. 67,
ü8 e 69 d& tabella, conforme o diametro das manilhas.
Nesses precos estão incluídas todas as despezas de abertura e enchimento de valas, fornecimento, assentamento c
transporte das manilhas até ao logar do emprego. As juntas
serão tomadas a estopa b argamassa n. 3, ou simplesmente
juxtapostas, conforme for determinado.
Art. 62. Apiloramento de terra - Quando for determinado na execução de certas obras, como contra fortes ou massiços de terra para consolidação de taludes, enchimento de
yªlaª com cap.os 9e esgoto, ~te., a !erra ~erá l>em ~occada e~
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camadas dé Ui a 20 eentimetroa do espessura, devendo ser levemente humadecida na oooasião do seu emprego.
Por este trabalho pagar-se-ha o preço n. 70 da tabella, no
qual estão incluídas todas a!> despezas.
Art. 63 . Para a construcção das obras de arte e no caso de
faltar agua corrente ou em depositos ·ou em poços abertos pela
companhia, até a profundidade de 15 metros, o seu transporte
!erá pago pelos preços ns. 52 o 54 da tabella.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1923. - Thoma:. Freire
d~ Carvalho. Eamundo Brandão Pi?•ajá. - Arlindo Luz.
Inspectoria Federal das Estradas. Visto. Em 5 de fevereiro de 1924. - Arlindo Luz, pelo inspector.
Directoria Geral de Expediente da Secretaria de Est.ado
do Ministerio da Viação e O:Oras Publicas, em 23 de janeiro de
1924. - Gu,stavo A. da Silveira, director geral.

Condioões .geraes, approvadas pelo decreto n.
desta data

~6. 328,

EXECUÇÃO DAS OBRAS
PESSOAL DE EMPREITADA

Execução das ob1·as contractadas

Art. 1. o A compa~1hia contractante, devendo ter conhecimento das obras que contractou c das circumstancias locaes,
fica obrigada a dar-lhes inteira e cabal execução, a contento da
Inspectoria Federal das Estradas e de accôrdo com o contracto,
com as presentes condições e com as especificações que o
acompanham.
Representantes lucaes
Art. 2. o A companhia assistirá, por seus representantes
(clausula 1, §§ 5° e 8°), á execução das obras com a frequencia
que for necessaria, a bem do serviço, e acompanhará os engenheiros encarregados da fis~alização em suas inspecções, sempre que estes o requisitarem.
A companhia deverá ter representantes residindo nos
locaes dos trabalhos, podendo estes, de conformidade com as
clausulas do contractot ser substituídos por procurador idoneo,
a juizo do Governo, legalmente constituído, com poderes plenos
e especiaes para resolver definitivamente sobre a execução,
claesificação, avaliação das obras, e fazer pagamentos aos trabalhadore~.

Falta de assistencia e não cumpt·imento das o1'dens de serviço

Art. 3. Si a companhia deixar de cumprir o disposto no
artigo anterior, após aviso prévio de tres dias, ou si os seus
representantes não executarem as ordens de serviço que re..:.
ceberem da fiscalização, sem que aprensentem os motivos no.
0
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mesmo prazo, proceder-se-ha á revelia da companhia, que nenhuma reclamação poderá levantar contra o que se fizer ou
contra Q resultado do que se fizer ou for approvado pela fiscalização.
Escol/ta do pessoal
Ar L. ··i. o A rompanhia Lerá particular cuidado na escolha
llo seu pessoal, ufío admittindo para administradores, feitores,
mestres de obrat> c operarias, sinão pessoas que se recommendem pela sua probidade c aptidão, ficando a mesma companhia responsavel pelos damnos causados, de accôrdo com a
legislacão brasileira, salvo quando taes prejuizos provierem
inevitavelmente de execução de ordens de servico expedidas
pela fiscalização .

. .\r f.. 5. o Os empregados da companhia lfUe commetterem
actos de insubordinaçãQ, improbidade ou outros que tornem
inconveniente a sua permancncia no serviço, serão removidos
ou despedidos, conforme o exigir o chefe da fiscalização ou do
districto.
Nesta ultima disposição comprehendem-se tambem os
sub-empreiteiros.

Recurso

Em qualquer hypothese poderá haver recm·so para
inspector federal das estradas.

o

Numero de operm·ios c vehiculos e1n serviço
.A.rt. 6. o O numero de operarias de differentes classes e
vehiculos a empregar diariamente nas obras será sempre proprocional á quantidade de trabalho e ao tempo em que este
tiver de ser executado .

Fornecimento da relação do numero de operarios
Afim de que possa a fiscalização verificar si as obra~
marcham com o conveniente impulso, a companhia lhe fornecerá periodicamente e nas épocas por esta fixadas, a relacão do
pessoal c do material de serviço empregado nos differentes
trabalhos, com a declaração da profissão do peEsoal.
A fiscaliza~,;ão poderlá verificar a exactidão dessa relação
o a companhia, por sua parte, deverá facilitar-lhe os meios
que forem nccessario~ para esse fim.
l'ogamcnlo dos

OlJCI

w·ios

Art. 7. o .A companhia é obrigada a ter os operar i os de suas
empreitadas pagos em épocas regulares, ficando sujeita, caso
não o faça, ás penas do contracto.
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OHD~NS

DE

U (JUC se entende

SI~HVIÇO

lJOr' {iscali;'l~·ún

Art. 8. o Sempre que nestas condições geraes ou nas especificações auuexas se fallar em fiscalização, entende-se o inspector, o chefe da fiscalização ou do districto, ou o engenheiro
fiscal que, por parte do Governo, tenha a seu cargo a direcção,
classificação, medição e fiscalização das obras, conforme o
disposto no Regulamento da Inspectoria Federal das Estrada~
c outras disposições legaes (clausula 1, § 5° (2°) •
Ordens de SC1'Viço -

Obse1'vações c 1'Cclarnar:ucs da companhia

Art. n.o Todas as ordens de serviço serão dadas pela
fhcalizaçiio, por escripto, e serão numeradas c entregues á
eompanhia, que dellas passará recibo. De egual modo se proeedcr:i em relação ás observações ou reclamações que a companhia haja de apresentar motivadas por estas ordens, deYmHlo ser apresentadas taes observações ou reclamações dentro de tres dias uteis, contados do dia em que forem entregues as referidas ordens á companhia, salvo motivo de forca
maior.
Cump1•irnento das ordens de se'rviço reclamacões

Prazo para as

Art. 10. As ordens de serviço deverão ser immediatamente cumpridas pela companhia; si, porém, esta entender
que da sua execução resultam prejuizos, fará sustar a obra
em questão, e se entenderá com a fiscalização dentro do prazo
de tres dias uteis, a que se refere a condição anterior; correndo por conta e risco da companhia o que ella executar sem
observancia da presente condição, não tendo direito a indcmnização pelos prejuízos consequentes.
Intimação pm'a cumprimento das ordens de serviço
Art. 11. Si a fiscalização, não acceitando as razõe~
apresentadas pela companhia, lhe reiterar as ordens de serviço c ella se não conformar com estas, a fiscalização poderá
intimai-a a cumpril-as dentro de um prazo determinado.
Esse prazo, salvo em casos urgentes, não será inferior a dez
uias a contar do da intimação. Expirado esse prazo, si a
companhia ·não tiver executado as disposições prescriptas,
tendo, porém, apresentado recurso para a auloridadc superior, por intermedio da fiscalização local, que deverá cumrnuniear o occorrido ao inspector federal da:; estradas, este,
si não der provimento ao referido recurso, poderá ordenar
que sejam as obras executadas administrativamente, enrremlo at:~ despesas nor conla da companhia.
Recursos
Dessa resolução poderá a companhia recorrer pura o
ministro da :Viação, que resolverá em ultima insLancia.
Leis de 1924 -

Vol. 11
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.Para pagamento das despczas c ajuste de contas com a
companhia settÍl dbservado o que dispõe a re~pciLo o artigo 38.

Beclamações baseadas em ordens de serviços verbaes
Art. 12. Nenhuma reclamação será acceil.a quando
baseada em ordens verbacs.
DERAPli.OPH.IAÇÕES

lNl'CW DE Ol3ItAS

Entreya dos terre1ws para as construcçúes e extrw:çtlo
de r1edras
Art. 13. Os terrenos que tiverem de ser occupado..,
pela e::;lrat\u e suas dcpendcncias c aquclles em que se h ou verde cxlrahir, por -decisüo ela fiscalir,ação, vedra para as obras,
serão desapropriados ou entregues ú companhia de conformidade com o dispot:>to na clausula 1a, § uo, e clausula 4.7", ~ 2".
.Balvo o disposto no arUg·c seguinte, a companhia poderá
utilizar-se desses terrenos tão sómenle para os fins designa-dos, devendo obter á sua custa os terrenos que tenha necessidade de oecupar para outros quaesquer fins.

Ranchos pm·a opc1·al'ios e mntcriaes
At;t.. H. Na faix'a de terreno '<llcslmatla ac, eslabeleeimenlo da ·est:J:ada. em cc:>nsLracoão, scr·á }Jcrniii.iLLido á compa·nhia le,,a:nlar ranchos par~ abrigo -dos ovcrarios, ·deposiLus,
atmazens ·e •ouLros misLércs ·da cmpreiLada.
Em tal caso essas conslrucções passarão ao ·dominio rJa
esll'ada sem indemniz:avão ·alguma, logo que, pm· qualqu.Jr
causa, ces:-;cm os trabalhos da consLrucoãu no trecho corrcspondenlc, ficando os empreiteiros obrigados a desocctrrml-as
ou mesmo a removei-as si assim o exigir a fiscalização, Lutlo
no prazo de tempo que esta lhes determinar.

Locação no terreno
J\.rt, 15. Antes dt. se encetarem os trabalhos de cada
lrcc'ho, a enm:panhia far:t a locação dn mesmn Lr-cdu1, eOill e~
tacas que indiquem os accidcntes oo tencno, entrada dos
cürl P:-i, ele., c sttlJrnctterú ú approvaçftu da fi ::-leal izw~ão, clll
duas vias, o perfil long·itudintt'l, sec~.:õcs traHsvor~mes, cadernetas de re:-:icleneiu c Til ais doenBwnl o~ a lfue ~:e rcl',·rn n~le
conlracto, ficando sdb a responsabilidade (ta mesma companhia a conservação ·das esl acas, bem como as dcsvc:-;us que se
hajam de i'azcr com a remoção e substituição das mLsrruts.

Exccuçâü das obras de m·le -

Desenhos

Art. 16. Para a execução de cada uma das obras de
arte que fizerem parte da empreitada e á medida que fôr necessaria, serão fornecidas á companhia cópias authcnlicas
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tluti desenhos, hem como as notas relativas ú rospecLiva Ioca(:ão no terreno, para o que a companhia .fcnl~cm·á ú fiscalização os elcnentos que se tornarem precisos.

Molli{icação das obras de arle -

App1·ovação

Quando a companhia julgar de convcniencia alguma modil'kac.:fto nas obras prcYisl as no projecto definitivo ou a
cun8trucc;ii.o de ulc,mna obl'a não prevista netile projcclo, podt•t'Ü lJ(ll' sua yc•z sul11nettcr ::í apJll'OvtH:fín elo Covcrno os rc:.pt•t·~ i\·,,~; lJL'n.ie;·.(tld, que serii.o considerado:; apJH'u\ados. caso
,, <iuvt•t·no nüo se manifesto a rctipeifo, denl!'o de UO dias a
contar da r:-;ua (~ntrega ao chel'o de dislricfo respediYo. Neste
L"aso a companhia fica obrigada a convidtn· pdwiamente, por
e~;ct·ipl o, a fit:walizac;ão a aeompan hal' a:;; J'esiwef.iYas alforac:tíc·~l nu l'ampo o 110 csci·iptm·io, :-il'lll o que dei:.:a de prcvalccet· o dispostu ::;obre a approvac:ãu tacita.
Os originae:-; desses fH'o.ieclos n notas, l'Ulll·ic~dos pela
fi:;ealizat;<tu e pela comvallltia, fical'iiu arc:hivudus 110 escrip((n·iu da fi:;caliza<;ão.

EJ:eczv·tio dos ll'abalhus

Art. 17.

f\ a execução cJos tmbalhos, a eumpanhia sefielrncnl e as presentes eondi c;6P~> e espel'i fieaç.ões, as
indicações e desenhos que lhe rurPrn fomcl~idos pela fiscali,. :.u;;i, ou por esla appt·ovadu::;, o a~.i onlen~ de~ scrvir;o quo
por es(a lhe fol't'Jil tltula'i, tJ 1ÜÍ11 por!,~rú fawt· allr·ra~üo algnIlJa, ~~ob pena de dPmolir a olti'a I'L•ila e J't'enll:·ifruil-a ú sua
cus Ia. de pcrfe i Io atTÓl'l !o I'Olll as rdcrida~; eUIHiit:õt~S geraes,
l'~:,peeil'ieat;ôPs, dc~wnlws c orden::; de ::;et·Yitos, f:ialvo o caso
pt·ey i~;f o nu ar I. J O. ;-_q a eompanll ia :3c r!'c.:ttsar· a cumprir
t•:;!a di:svn:·;ir:fio. ;.:,.t·ú a o!HT. dC'IJIOlir'a P n:enn~;lruida ou reparada u modi L'ic~arla pelo Go\·ernn, l'lll'l'endo por eonf a da compaJd,in as d1•t:pec;:1:~. qill' : •·1':1:• dcdtl'.ida·; d' p:·ittl\'il''' pag·amenfo
que tie lho haja do fuzci', ou pagat; eom o:-; reei !I'~;,,~ nrt'erecidos
IH' h ca111~JO e :sru:., rel'm·to::i (elatr3ula ::i). O in:-qwdm· federal
da:; l•:stmdas pndrt·:í clisp,•nsar a c·ou1panltia clc•:-i~'tl demolicjãO
ou repal'ac;f"to quando entender qun, apcí.:ar da alíerac_:ilo feita
~;<~lll ortlc•n1 colltpd('llLe, a lllJt·a :-;(~ ut'ita r•tn r•llldic;í'íl':-; de sei'
alTl'ita. Neste eatiO, por-ém, :sct·ú :~ comvanllia paga unica11 trn! e do Yalot· da obra realmcule c~\:c·culada, ~.;i f,·,r este inl·T;m· ao da ollm projcctada c, f:ii ft'lt' superior, nüo lhe será
f:<'~'.J o exl'f'S:3o. A disposição c~esl o artigo abrauge todas as
1 d ll as
da cmpre i fada: córtcs, atetTU.::í, obras ele arlc, edifiL'tu~. ele,

f?. u irú

Aflct(lçl}u

r! a direq:lío do csli'Cula -

>

kcu J'SU

;\rt. 18.
t)i o iuspcdor cnlendcr eonveniPnlo allcrar
rmrc.:ialmcnle a ctirce~.:.fw da estrada ou os vrujeeLos das obras
que nella se hajam mandado executar, fará expedir as ncees~arias ordens de serviço á companhia, que as cumprirá
logo que as receber, salvo o direito de recorrer para o 1\linisterio da Viação e Obras Publicas.
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Abandono de uiJras A::rL 19.

PugumcHlos

Si da3 nltcra~Õl':-5 a (ltlC ::;o refere a colldiç;1o

anterior. t't-!~;uHar almmluno do obras feita:; uu enedadat;, f'IJrão estas medida~ dcfinil.ivaillenfu ~~ o t:eu valnt· creditado
á companhia, sem ({Ue tenha esla direito algum a qualquer

indcmnizac;ão por motivo do augnvmlo uu diminuição do trabalho proveniente lle Lae::; alleraçüc::;.
Allc1·arúcs nus ]J1'oJeclus da,s

oúros

-~-

!Ju L'id't(; ou

cuntcst,,~·(ic:;

Art.. !20. As ultetat.:ões quo J>unelltura tiYel'I'Jll dt~ ~:qffrer as obra:-;, d'epuis dt~ (mlt·eg-tH':3 o:·; rr.gpcdiyos 1 k0c11 ho·:i,
approvados, ü eumpanhia. de\ orfio Het· indieadai:i uestcs e
mn ordem dr~ :'it:t·,·i,:o a:->iir;uada pelo ehcfe da fiHtmlizatfío f.liJ
do districto, relll o quo nfto dcvcr:i a eotnpanlda exceutal-a'-',
::;ob pena de incorrer 110 que dispõe o art. 1'7.

As mesmas alterações deverão ser mencionadas nos originaes a quo se r-efere o art. iü c serão rubricadas pela companhia e pelo chefe da fiscalizar:ão ou do districto.
Quando, porventura, venha a apparecer qualquer duvida
ou contestação entre a companhia e os engenheiros incumbidos da fiscali~ação da estrada, proveniente do desenho das
obras, decidirá o chefe da fiscalização ou do districto, tendo
em consideração sómentc o que constar dos referidos originaes
e das ordens de serviço.
ANDAMEN'l'O DAS OBRAS

Prazo para inicio dos trabalhos

Art. 21. A fiscalização poderá, tendo em vista os prazos
contractuaes estipulados para a conclusão de parte ou de todos
os trabalhos de construcção e a conveniente marcha dos serviços, determ,inar um prazo, nunca inferior a 90 dias, a contar
da data da entrega á companhia dos documentos relativos á
J•espectiva locação uo terreno, <.1evidamente authenticados, dentro do qual a companhia deverá dar cffectivo inicio aos trabalhos de construccfi.o <.1c detm·mina<.1o trecho. Si o inicio eft'ectivo dos trabalho:; não se dee no prazo marcado, ou si, uma
vez iniciados, forem os referidos trabalhos interrompidos por
mais de -15 dias succcssivos. salvo caso de força maior, a juizo
do Governo, poderão sm· impostas á companhia as pmmlidadcs
estabelecidas na clausula 37.
lniciiJ c cu11elnsao til: olJrw;

Paragrapho uni co. Caso a fi:5ealiza~;ão juigue ueccs5arío,
para o bom an<.1amento dos f l'abalhos de cada trecho, poderá
marcar prazo vara o inicio e conclusão do qualquer obra ficando a companhia sujeita ás penalidades estabelecidas na clau::mla 37, pelo excesso deste prazo, salvo caso de forca maior a
juizo do Governo.
~
'
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Suspensão da execução de obras iniciadas -

lndf. m ni::açucs

Art. 22. O inspector fednral das C!;l.radas poderá mandar
sustar o andamento de qualc{twr obra cujo al.aqw~ j{t. tenha
~;idfl ordenado, ma.:;, ncsl.o ca~o, ser:í. a companhia indemnizada
dos prcjuizos effPctivos decorrentes do abandono ou remoção
do im~tallações c rle material de construc<:.fio, c·on~equente ele
lal ordt>m, salvo o ca~o de prévio accôrdo.

A1•1Jit ramentu
Paragt·apho unico. Na faHa de accôrdo directo quanto ao
valor da indemnização, será este fixacio por arhitramento, na
1'1'•nna inrl irada na cl:Hll'Ula I". ~ :!
0

•

Meio de execução -

Auamento de pessoal e 'Jnate1•ial -

P1·azos

Art. 23. Si, por insufficiencia de meios de execução, a
consL1·ucção de qualquer trecho ou de qualquer obra isolada
não fôr executada no prazo marcado, ou não proseguir com o
necessario impulso para que fique concluida dentro do prazo
fixado, a juizo da fiscalização, ordenará esl a o preciso augmento de pessoal e material, que a companhia deverá realizar denf.r,o do prazo que lhe fôr marcado pela mesma fiscaliza(_:ã.o; si, Pxpiraclo cflte prazo, não tiver a companhia eumprido
~t ordem e não apresentar motivo~ justificativo~ que a inhibam
de cumpril-a, scr:.í multada de conformidadP rom o disposto
na r lausula 37.
Si forem acceitas as razões apresentadas pela companhia,
a fiscalização poderá prorogar o prazo por tempo determinado, findo o qual, si não estiver cumprida a ordem, qualquer
que seja o motivo, proceder-se-ha como está determinado na
primeira parte deste artigo.

Suspensão geral das obras ou abandotto
Art. 24. Quando se dê, por parte da companhia e por
maL; de 90 dias, o caso de ~uspensiio geral das obras atacadas
fdl da maior par·tc dr~las, prorrd(•J'-~<'-ha dP at·rttl'rlfJ eom a
clau.'mla '!3, paragrapho unico.
Considernl'-sc-ha suspensão não só a completa falta de
operaria~ em serviço nas obras, como tambf.'m a do emprego
do operados em numero ffío insufficiente flUe demonstre por
parte rla comvnnhin rlesiflia ou pronosito de fugir á execução
dr~~a., obras.

Prm·oaaçno de pra:o
Salvam-se m casos e:xtraordinarios, independentes da
vontade da r..ompanhia, reconhecidos pelo Governo, nos quaes
clla f.er:i direito á concessão de um prazo equitativo para dar
execução nos fTaba lhos; nunca, porém, se poderá esquivar a
essa execução.
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Ordens escríptas zwra a

cxccu~·ü(,

u'us LJ·abal/ws

Art. 25. Nenhum trabalho será executado pela companhia sem que preceda ordem escripta do engenheiro fiscal, a
quem compete determinar o trabalho a executar e a oecasião
em que devertí ser e~ te feito.
Correrão por conta e nsco da companhia todas as obras
que executar sem aquella ordem ou de encontro ás já recebidas, ficando ella sujeita a demolil-as á sua cust.a, si assim o
entender conveniente o chefe da fiscalizacão ou do districto
_(art. 17).
Perfeição e salidez das obras

Art. 20. As obras serão executadas segundo as regras de
arte, com perfeição e solid~z. a contento da fiscalizacão e de
aceôrdo com o contracto.
Qualidade do material

Art. 27. A companhia empregará materiaes de superior
qualidade, a juizo da fiscalização, devendo remover á sua
propria eu~ta o~ que forem recusados. A remoção será feita
pelo Governo, si a companhia recusar fazel-a, correndo por
conta da nw~nm todas as dt~spcsas, nos tcnnos do arf.. 11.
A approvação de qualquer material a ~mpregar em obra
exime a companhia de responRabilirtadc pela qualidade e emprego do mesmo material.
Demolição de oiJras

Art. 28. Quando a companhia tenha de demolir obras
da estrada, procederá a esse trabalho de tal modo e com tal
cautela que os materiaes provenientes da demolição possam
ser devirlamenfe utilizados.
Vicio.11 de construcção

Art. 29. Si. no p~riodo rJ,, consl.rncc;l'ío de qualquer obra
ou no prazo estatuído para o seu recehimPnlo fi,~finitivo, reconhecer a fiRcali7.a~fío 011 pre<;:umir que ha vicio~ de exeençãn.
ordenará a demolição f' reconsf.ruccão da mPr:;ma, á custa rla
companhia, si se verificar a existencia de taes vicios. e á
custa do Governo no raso contrario.
Execução de trabalhos nfío fWevisto.'l -

Arl,itramenlo

Art.. ~O .. As Pspecie:::~ de fl·ahalho:::~ ni'io previsf os no contrado e f afwJla fl~ m·~ços sPrfío exPcutados pela companhia
mediante njustn fWt~vio rom o f'hPfe rla fi"1r,:Jlizariio on rln districtn nn c·nm n insp0rfnr fed0ra 1 da~ Estrada•;: F.m r~Fo de
desarcc'lrdn dP JWPr~o. nrorr'tlcr-se-ha ao nrhif rnnH'n f n. no'~ f ermos da clausula P. § 2".
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Trabalhos por conta da companhia
Al't. ~H . 1\ l(~m (!;) aw 1·; que se designar nas espcc i ficações ou no eontracto, cmTerfto por conta. da COtllpanhia:
coustt·1wçãn de ranehos, harmei)ps P abrigos para opm·arios c
makrian~ de:-; I inados ás obras, caminhos de :-;crvi~,;o e descolwimenlo c abcd.m·a de pedr~n·as, o fo.l'nccimcnto de apparelllos, ferramentas. utensilios, andaimes, cimbres, illuminação
n as domais <lt•spesas accrssm·ias ou evcnt11a0s qnc forern necm;sarias para a execução das obras, por se eonsiderar que
toda~ são compt'ehf'ndirla;; no.;; preços destas.

I nrlemnizaçõe s

Art. 32. Nenhuma indcmnização caberá á companhia
por preJU 1zos, perdas e damnos provenientes de tempo desfavoravel, máo estado ou falta de caminhos e bem assim pelo
que resultar da ne-gligencia, imprevidencia, falta de recurso
c erros ou má administrar-ão da mesma companhia ou do seu
pessoal.
- Exceptuam-se os casos de forca maior a juizo do Governo.
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Utilização dn material extrahido
Art.. 3~. Todo o material qne se cxtrahir de excavaçõcs
ou da demolição de obras pertencentes á estrada é propriedade do Governo e poderá ser P-mpregado na formação de
alrrros ou dcposifos nos pontos que forem indicados pela fiscalizacfio.
o· material depositado ficará sob a guarda e responsabilidncle ria companhia, que dellc poderá utilizar-se tão sómente
nas obras da esi rada c quando para iHso tiver ordem expressa
da fiscalização, fazendo-se, no valor da obra, o desconto proporeinnal ao valnt• do mesmo material.
Mineraes e outros objectos encont1'ados na excavação

Art. 34. Serão considerados propriedade do Estado os
minrraes, fosscis e em geral todos os ob,ieclos de eur-iosidade,
valot· arlisl ico ou scientifico, que forem encontrados nas excavar;õns quo se fizet'em para construil· a estrada.
TaPs objf'ctos deverão ser exlrahidos com cuidado e a
rompan h in os enlrcgar:í á fiscalizacão.
7't·miSJW1'fe de mofrrinl. r

JWS.wol pelo r>sft•ado r>m fl'rt/'t'rfO

Art. :~5. Todo o matnrial, ferramentas, apparelhos e o
pessoal qur a companll ia houver de empregar nas obras.
qunndo fpnh:un dP Ff'r l.rnm;porf.aflog para rf;tas pela estrada
~:rn trnfep:o, o fiei·ão de conformidnr1e com o que estipula a
clawmla 10. d·~vendo flJ'éviamcn1c a eompanhia apresentar ao
chP1'1' da l'i:·walizar;iío ou do distrinto as re:-;ppctivas g·uias dP.
matcriat~s e a n•qu i-;içti.o de passe. em ctuaf1 vias.
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OCCUI\fiENCL\G DIVERSAS
nwcidu.~

ou di-vergn!citTs -- Sua decisrio e recurso

Art. 3G. Sn.Jyo os crrsos de arbitramento c de recurso
para n ministro da Viaf;ão e Obm:; Publicas, previstos no contraeto ou nestaH condicões g·craes, todas as duvidas ou divergencias que se derem, entre os engenheiros.:.fiscaes e a companhia, serão decididas, em ultima instancia, pelo inspector
fedet'al das Estradas.

Cessação de trabalhos -

Medição final dos mesmos

Art.. 37. Dado o caso de rescisão do contracto, ou de
retirada de qualquer obra ou trecho da empreitada, ou qualquer outro em que se dê a cessação dos trabalhos a cargo da
companhia. no todo ou em parte, proceder-se-ba á medição
finai dos trabalho,g executados correspondentes~ observando-se
a respeito as dispnsic.;ões relativas ás medicões finaes de obx·as
conclui das.
Esse serviço será feito com a necessarta promptidão, afim
de que não fique r<:>tardada a applicação de novas providencias
que o Govta'no tenha de tomar para a continuação das obras:
e, si a companhia, por si ou pOl' seus representantes, faltar a
qualquer dos actos da medição final, correrão estes á revelia
ela mesma companhia, de conformidade com o art. 3° e apó~
aviso com o prazo de cinco dias.
Quando as obras retiradas tiverem de ser continuadas
administrativamente por cont~. da companhia, poderá o chefe
da fiscalização ou do districto adiar a respectiva medição final
até á sua conclusão, prescindindo neste caso o Governo do
beneficio possível de que trata o final do art. 38.
Execut;l7o de

ob~·as JWr

conta e 1·isco da cMnpanhia

Art. 38. Nos casos de execução de obras por conta e risco
da companhia, quer se proceda ao serviço por directa administração do Estado. qlH~t· pol' tnnio dP. adjudicação o PXcesso
fie rlPspesa qnn disso resultar correl'iá por conta da companhia, e será pago por meio das sommas que se lhe deverem e
das que tiver em caução, sem prejuízo dos direitos do Governo
a haver completo pagamento, quando aqnellas quantias não
sejam sufficientcs.
ü excesso da d•~spc::-.a set·ú calrmlado tomando-:-;f' a diffrrença entre o mai':lr custo da obra e a importancia da mesma,
calculada segundo os preçog do contracto com a companhia.
Si, porém~ a differenc;a redundar em economia, pertencerá esta ao Estado, e a companhia não poderá oret.ender
pa1't icipa~fío alguma nel!a.
•
iJ'allencia da companhia

Art. 39. No caso de. fallcncia da companhia, procederse-ha de accôrdo com o d1sposlo no nrt. 180, dfl lei u. 2.024,
de 17 de dezemhro de 1908.
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Rescisão do cont1·acto -
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Reclamações

Art. 40. Dado o caso de rescisão do contracto, por (lUa lquer causa dependente da companhia e nos termos do contract.o, não poderá esta reelamar indemni:l:açüo alguma por
!urros cess::mfe~. damnos Pmergente~, etc.
li
MEDIÇÃO E PAGAMENTOS DAB OBRAS

Preço das obras e material
Art. 41 • Nos preços da tabella de que trata a clausula
46 do contracto, estão comprehendidos não só a mão de obra

e fornecimento de materiaes, como tambem todas as despesas accPP>sorias ou eventuaes neeessarias parn a rxPetlr,fln
lias obras e bem assim os lucros da companhia.
Prazo das medições -

Assistencia da comJJanhia

Art. 42. Até o dia 10 do mez seguinte a cada lli mestre
procnder-se-ha a medição provisoria dos trabalhos e obra~
t't~ito:;; no bimestre anterior, para realizar-se o pagamento de
accôrdo com o eontracto (clausula 1!7). Nenhuma medição provisaria será feita sem que a fiscalização haja dado ú companhi~, por escripto, aviso com trcs dias de anl ecedrnr in, para
(tu e possa a mPsma companhia fazer-se nella rcpreP>!mt ar.
Si, dado o aviso, não comparecer o represenfnnte da comJ)::tnhia, proccder-se-I1a á sua revelia. Nestr easn prrder·á
:\ companhia o direito de rrelam::H:;fio c verificar,i'ío de que 1rata
,, :1r-lip:n srgnin1P.
Acceitação das medições pela companhia
Art. /13. A classificação e quantidade de sr.t·viro rcsultan1c:=; das medjções provisorias serão lançadas em li\To espf'eia!
prlo~ engenheiros que fizerem as medições.
A companhia tomará conhecimento dessas no I :lS 110 c:~eri
plorio da fiscalização, dentro do pr~zo rle cinr.n din~. I'On~aclo~
da. data em que para isso receber o eonvite t•tn Ot'd~'In do
·~r~rYir;o, c dcverú em seguida authcnticat· a folha Oll Julhn~
do referido livro, em qnc estiverem laneaclaq as no I a~. dPC'la!'ando, si for caso disso, f)nal o moi iYo da iinptlgnar,"fí.o de ql!:11qtw;· parte da medição.
A expedição da folha de medição poclcd :~ce retardada a
.inizo da fiscalizacão, emquanto a companhin. nf'to liYcr anthen1iendo o respectivo registro das medições.
A assignatura do representante da companhia no referido
livro, importa, por parte da mesma comnnnlli~, acr:f'ifaf'úo
elas medições como boas, salvo :1:.1 corrrcr:õf.s quo ma;~~ t~i·de
I'Pc;ultarem das mcdirões finac~. resalYndos o~ prol P~;fo:; fc·itos
no liYrn competente, e ns clrcisões das autoridades ~uprrior~s:
ehPfe da fiscalização ou do distrieto, inspector das Estradas e
ministro da Viação e Obras Pnblicns. No cnso ne impugnar,:io,
JlOl' parte na companhia, procedPr:í O chcfp OU fiSC:llizn~ilo OU
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do districto a no-va medição e, si for caso disso, sn.ieilar:i
a irnrmgnação á decisão da nn! IH'idadn sup1~rtor, compt~tente
men: ~.~ informada.
Fie~ entendido que a \'el'il'ica1;:io un ncv:l rncrlit;i"'lO 1"Crá
feita sem prrjnizo do sr~rvi•;o not'm:l.l.

Prazo para o 1wuamcllto "''S nlrrli.Jics pronisoJ'ia:) -- Cw.u,do
Art. 44. As obra-; c lralmlllo.s medido.:; pt·uvisoriamcnl e rrr.
cada bimestre serão pago:;;, de conformidade com o disposlc1
na clausula
deduzida a impot'!ancia correspondente ú cau~·fto, conforme preceilúa a clausula 34.
Destes pagamentos serão deduzidos, Lambem, quaesquer
quantias que a companhia rs! ÍH'r rlcvPmlo em virtude elo conLracto.

'•7,

neclamaçiies J'clutie(!s ús ronltls (inaes

Art. 45. Os resultados das mediç·ões p'ovisorin::; e J'C'::;pectivos pagamentos, em nenhum caso, darfío dil'cito a reclamações !'elativas ás contas finaes.

Processo elas

mcdi~~ões

finaes

Depois de concluída cada uma flns obra~ da
ú ~11a mrdic:1io l'i'lal, c>, lrrnlin~Hh
csla, sPrflo org:mizados os desrnho;;; rcspPcl ivos, eorn a'-' 11 "('l''isarias declarações relativas <Í classificaçfío dos trrrcno.; t' da.'-'
obras, distancia de fransport.e, quantidade c espccic dP ma!,,_
riaes, e tudo o mais que for preciso para aval ia1·-sc o SPt'viço feito.
Depois de assignados r~.ses desenhos rwlo en;~PnlH'iro fi:-; ·ai.
a companhia ser:í convid:ula, em orclem de sel'vi~o. pa1·a examinai-o;;; c assignal-os, si com elles concordar.
Si a companhia tiver duvidas ou rccl:unn1:õr~ a h?r';',
deverá apresentai-as por cscripl o e devidamente fundamrntadas ao engenheiro fiscal. dentro do prazo de 15 dias, rPnl ndos
da data em que tiver recelJido o convite: podendo I nmk•m rPquerer, dentro desse prazo, nova medição final. qne lhe srrá
eoncPClida, ou submdtida a dPcisúo arbitral (rlammla 1a, ~ 2°).
Expirado o prazo de quo trata essa condição, perderá n
companhia o direito a qualquer reclamação, hem como a nova
mediçfío ou verificação da primeira, que será considerada
definitiva, salvo o caso pf'evisto no artigo seguinte.
Antes de começar-se a medição final, será a companhi,l
convidada com tres dias dP. anfeccdcncin para assisUl-a, procedendo-fole ú sua revelia si nfío comnareccr.
Art.

ltü.

emnreilarla

procerlel'-!"1~-ha

Approvoção tlos tesenhos wzra a merliçiio final

Art. 47. Os deRPnhns de que trata a condiçfto anterior,
não ohslanlc assignar!os pelo engcnhcir·o tiscal c pela eompanhia, s(l poderão ler Yaloe e sP-rvir dt~ base á org·anizaçfto
da medição final do trPrho eoncspondenl e. depois qup fnrem
approvados pelo chefe da fiscalizaçfío ou do distrieto, o qual
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poderá mandar proceder peios mesmos ou por outros engenheiros a nova medi cão de todas ou de parte das obras.
Para aRsistir a rssa nova mNlirão ser:í r.onvidada a com-panhia, nos termos da cond ir,:üo ani c rim·.
Avaliação rias obrm; para a medição final

Art. 48. Depois de approvados pelo chefe da fiscalização
ou do districto os desenhos da medição final de cada obra,
serão feitos no eseriptoi'io da fiscalização os neccssarios calcttlos para determinar o seu va.Ior 1 sendo archivados os desenhos c calculos pat'a servirem de base á organização da me ...
dição final do trecho correspondente, a qual se effectuará
depois de concluídas, medidas e avaliadas provisoriamente
todas as obras respectivas.
A companhia será convidada para l.'xaminar o antlwnticar com a sua assignatura a. folha de medição final.
Si tiver reclamação a fazer deverá apresentai-a, por escripto e devidamente fundamentada, ao chefe da fiscalização
ou do districto, dentro do prazo de 20 dias, contados da data
em que tiver recebido convite para effectuar o exame.
Esgotado esse prazo, nenhuma reclamacão da companhia
será acceita.
Reclamações c recursos -

Prazo

Art. 49. Si não fôr attcndida a reclamação da companhia nos casos de que tratam ds artigos precedentes. fica-lho
livre o rccnrso para o inspector federal das Estradas e para
o minisf.ro da Viaçã0 e Obras Publicas; decidindo este em
ult.ima msl ancia e 1ieando a companhia obrigada a sujei far-se
a essa decisão.
O rneueso sô srrá recebido denh'o de :10 dias, confadm;
da data da respectiva dccisãc do chefe da fiscaliza~ão on elo
disfl·ir.fo, a qual snrá enviada em protocollo á ccmpanhia.
'l'odos os r•~cm'SOR ~~·ão rcmcl.tidos ao Minisferio da
Yiaçtín f' Obms P11ltlicas por iniPJ'lllPdio do p,Jtpfp da ri,;ealizaçiio nu do rlif'.:f J'Íc'fn n insJH'Cfot· fr·drral das p~1f rndrts. para
que Huham logo com a respectiva infot·macão.
Pagamento rlo saldo

Art. 50. O snldo demonstrado na conta final, deduzidas
as multas (' desprsas devidas JWla rompnnhin, scr-llw-ha pago
logo que cesse a responsahilidade da mesma, pela solidez e
conservac;fio elas cbras, e sejam f'S"lf\S r•~rr.hida~ definitiva·trcnh~ pelo GnvPrno.
III
CON~ERVAÇÃO

RPsprmsn,JiÚrlade

JWln

DAS OBRAS

sofidez e r.on.~;e1'Vnç,ío das
Prazos
·

ofn•as

Ar~,. flt. A ehmpanhifl 1\ como eonsf.rncfora, a unira rf'sponf:avel pela solif!e7. c hoa conservação das ohras qne f'XPcufar, QUPr duranf c a eonsf.rur.~fio, qtlPr ctPpnis, duJ'anf ~ spi~
mezc~ p:.Ira as de ~~rra e um anno para as de arfe (elausula 5:3).
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Conservação e reparação das obras dm·ante o p1·azo de
1·esponsa1Jilidade
A1'1. r>2. Duranl~ o prazo de sua rcspom~ahilidade pela
sol itlt•z P conSPl'Y:tçüo da::; oht·as q1w exrcu f ai'. fie a a ('tll ilPU··
nh ia obl'igada a reparar á sua cus Ia os liam nos qun soflrerem

as mesmas obras, provenientes de viciõs de construcção ou de
Pmprego de materiaes flf' m{t qualidade. E, si se recusar a
razel-o ou si o não fizer no prazo que for dnlerminado,
pela fiscalização, providenciará esta para que sejam as mesma~ reparações feitas pelo modo que lhe parecer mais acertado, senrlo rtebitadns :í. rompanhin ns dl"spPsns q1w dahi provierem.
Tc1·nw de 1'crrb'imcntn

Art. 53. Expirado cada um dos prazos de responsahilidadc da companhia, serão as respectivas obras examinadas pela
fiscalização acompanhada do representante da companhia, c
definitivamente acceitas por aquella, si se acharem com as
indispensaveis condições de solidez e em perfeito estado de
conservação, lavrando-se então o termo de recebimento, que
será assignado pelo chefe do districto ou de fiscalização e
prlo representante ctn companhia, ficando desde então a consPrvar;ão dr- taes obras sl1jril as ao regimf'n estnbcll"cirlo nns
t'l:m~ulaq li" c G3, § 2°.

rv:
REVIA.\0 DA T.\RF:LL:\ DE PRF.ÇOR

Rrviwío drr trrbella de preços pm·a a crmsltucção drr.c: linhrr.~

do segundo pcriorlo

Art. 54. Para as linhas de que trata o § 3° da clausula
39 do contracto, cujo inicio de construcção depende de fi-

xação ulterior do Governo, e caso intervenham condições especiaes, a juizo deste, poderá ser revista a tabella de preços
por accôrdo entre as duas partes ou por uma commissão consfituic1a nos termos do § 2° da clausula 1n.
Idem, idem, do JWimeií'O pr!í'iodo

Quando motivos de ordem financrira ou rconomira flo
11aiz o jn~tificarcm, a juizo do Governo, poderá este autoriza~t,
pnlo mesmo processo acima, n. conveniente modificG.çfto ela talJPiln de nrcços, no que conccrne ás ohrns prtra cujo Imgamcnto
o Pnnfraéto estabelece emissão de apolices.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 1923. - Thornaz P1·eire
de Carvalho. - Edmundo Brandão Pirajá .-kdinrlo Lu~. lnspecloria Fedet'al das Estradas. Visto. Em 5 de ft•vereiro
d<' ·192''· - A1·linrlo Ln:, pelo insprctor.
Dirccloria Geral de :Expediente da Secretaria de Estado
do 1\Iiniflt rrio da Vinção c Obras Publicas, 2:l dt' jnnriro de
19:->.~. --- f;usfnrn i\. da Sih·rú·rr. dirrctor gf'ral.
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DECRETO

:;'>i.

1tL329 -

DE

2ü

DE JANEIRO DP~

1924

Abre ao Minislcriu da Viaçüu c OúJ•as Publicas u Cl'editu dtJ
1:!..;)8ü:3r)3~:J!J.'t (doze ·tnil tJttinhcnlos c oitentu c seis con-

tos tJUinhcntos c cincoenla e trcs mil t1·escntos c noventu
quatro r(Jis), svpplcmcnlal' á vcrúa ü'', art. U~, I -~
"Cumbusticel". da lei n . .1. G:J::!, de 6 ele janeiro de tu::;;,
~~

para puaamcnlo das dtJspcsas de comúusti'!)cf do. TJ'sl rada

de F'el'J'o Central do Bmsil
O l'retiitlcnle da H.epulJlica do::; :E::;latlos Unido:; do Bra::;il,
u;:;audo ela autorizat,;üo con::;lanle do decreto legislativo numero 'í. 767, de 16 de dcwmbro de 1!l~:J. c de accôrdo com os
}Jarecct·es do l\IinisleJ·io da Fazenda c do Tt'ibnnal de Conta::;,
re:-ioh e al.a·i1· ao 1\lini::;tcrio da Viat~ão I} Obras Publicas o credilo de 1~.r>~ü:550$3U4 (doznmil~quiuhcntos e oitt~nLa e ::;cü;
eonto:; quinhentos c ciucocnfa e l.t·e::; mil tresentos e noventa
e qualro r(·is), supplemcnlat· ú verba ü". art. ~t~. I - "Comlm::;tivel ", da lei 11. ·Í. 632, de ü de janeiro ue 1923. para OCCOl'l'eJ'I;Í:-i dPSJ>Psas dessa naltti'I'W, inclt1sivl' paganu~nfo do earvão
nacional sub-betuminoso (lignitos), nos termos dos contraeLos existentes.
Rio de Janeiro, 2õ de janeiro de 1924. 103° da Imlcpcudcncia c 3ü 0 da Rcpublica.
All'l'HUH.

UA

SILVA BEHNAI\l>Etl.

Francisco Sá.

})EUH:E'l'O N. iü. 330 -

DB

28

DE JANEIRO DE

1924

coút·w· a la.ra addicional de 0,2 o/o sobre u total dus di1'eilos de importação para consunw, destinada a custem·
os set·viços de 'revisão e estatistica dos despachos aduaneiros pelo processo "Hollerith"

Mulllla

O Presidente da Republica dos Esladoti Unidos du Brasil.,
u::;anuo da autorização contida no § IV do art. ~~o da lei numero 1. 783, de 31 de dezembro ultimo, resolve mandar cobrar,
e::;criplul'andu em "Dcpositos", a taxa adclidonal de O,~ %
(dou~ dceimos) sobt·c o total dos direitos de imvol'Lat;ão para
consumo, destinada. a custear os serviços de revisão c estalis1iea dos despachos aduaneiros pelo empregu das machinas cla::isificaduras c lolal izadoras "Hollerilh".
llio de .Janiel'u, 2~ de juueit·u de 1U~·Í, 10:.J" da lndependenda e :.lô" da ltepuulica.

ll . .1. Sampu.io Vidal.
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D.EGHETO N. 10.331-

DE

28

DE .JANELHO DE

192-i

,Hn·e, ao Jliui~lerio da Fazenda, o cred-ito de 100:000$. supple1neutm· á t•et·l,a 31 a, ''Substituições", do Ol'{'aJnento do
me~nw uúnistcí'io do exercício passodn
O Prc~idcn1.c da Ilcpublica dos Esladm; Unidos do Brasil,
usando da aut01·izac;ão contida no .al'L. 1 o elo deel'cl o le:;islat iYu n. ·1.80:~ .\. de U do eot·t·ent e mez, c tendo ouYitlo o 'l'rilmllal .de Conta~. ua fcírma do regulamenlo appruYado [JL'lo rlccrel u 11. 15.770, .de 1 fie uoYemiJJ'O pl'oximo fi ndn. n~solvc
abrir, ao l\1inh;lL•riu da Fazenda, .u eredifu de 100:000$, ~up
fJlr·meuiat· ú Yel'lm 31". "~lllJ:;! ifuiçõ!'s", dn urralltl'tt!n do
JPt':-;tllo Btini~tel'io, do rxL•t·eieiu vassadu.
llio dP .laneiJ·u. ::H de jalli'Íl''' df' ,1!1.:! í. tn::o da [ttdc·pendencia e :.W da Itev.ulJlica.
0

Alt'l'lll:~

lJ,\

blL\ A

Bl::~t;,'\AIUJES.

R. A. Sampaio Vidal.

DECHETO :;-.,-. 1G. 332 ---

DC

28

DE ,L\~ElltO I!E

192~

da Fu:;cmlu, o credito de :w :t;OO:~:. }JW'a pade di{{cJ·ençu rir venciweulus, rllll' 1 111ft: o cul'l'ente
an11o, aos 111i11isíro rio Tl'ilntilrll de Contws e I'Cj)l'esf'llluntes
r/n M;Í/IIÍsft'r.iu Puhlir·n ;i11n.f.n 1111 '/1/f'S/Jlll 'J'J·ifltlJWl

A_ÚI'e, oo Jlillisfcrio
unntell(o

O .Pn•'iidPIIIl' •la i:t•puJ,liea dus K-d af'lo;-; 1·11 i• ~~~~, do Hl'~\~il.
us:l'lldu da alllurizac::fi.o l'nllf ida 11u a1·l. :!" d11 dc'l'l'l'l'' l1•gi::;la-·
I i\u n. :í .:·w:J _<\. dt~ !:J d11 t"OJTI~nle, e fc•tultl tll.t\-iclo u Tl'ihnnal de
Conta~. na r.·n·n1a do I'~"Billanwnlo IIJlfH'Il\ ado Jwlo d.-•:.J'efo nu·IIH'I'o I r,. 710, dl' I fi,~ llCl\ I'JIIhl'o dt) HJ:'!:!. !'c~sol \"L) a h ri 1·, w' i\lini:.:f.l'l'Íil da 1h.tt.('JHia, o l'J:(•dilu de l1·inla ('.ollfll,.; e oilllt'f'l\los
mi'l n;·i:-; (:JO :HOO~OOO). para ·pag;antPLll o, dUI'<llliL' o l'lllTent•~
anm,, da dil'Jt•t·rn~·a t'lt• \'t'nrinH-'nlos at'S JninisiJ·u:-; do Tl'ibunal
de GHnl as " t'l'PL'I':-;l'nl aniP::; dt' l\1 i 11 islL•rin Puhlieo ..i uniu úqudlc

Tribunal.
Hio dP Satwi,L'o .. '..'H t.le ,ianc·it·u de
t..h•neia P ;wo da ltl'pullliea.

H'~L

10:J'' da lnd(·p~n-.

R. ,l, Sumpoin

r irlfll.
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DECHE'Il() ~. 1ü.333 -

DE

28

DE JANEIH·J uE tn~.~

Cnw·edc autorização á sociedade anonyma Banque F'rançÇLise
& ftalicnne pour l'AmArique dn Sud para cslabcterer

uma aaencia nesta Capital
O Presidente da fiepuhliea dos E::;lados Unidos do Brasi!,
a Banque FranGaise & ltaliennc
llULLl' l'Amériquc du Sud, com ~.;édc em Paris, autorizaàa a
fuiH'f' ionar no Brasil pelo deerelo n. ~. 'lüU, de :!::> de agosto
ct!' 1!ll O, resolve conceder autorização ao mesmo banco para
P:·lalwleet~t· uma agencia IH'Sljl Capital Federal, pelo prazo
c uwdianLe a::; condições dctermin~das naqueUe decrelo.
Hio de Janeiro, 28 de janeiro de ·J!J:!í, 100" da lndepend~·,JLia e a<>o d~. Hepublica.

<.i. I L'ndt~lH.io ao que requereu

lt. A. Sampaio \'idat.

DECHETO N. 1G.334-

LJE ~lf) IJE JANEIHO DE

1!J2-í

Pl'ul'u!fa af1~ /6 tle uuluúro do coJTellfe wwu, s11b condições, o
Jll'a:.o {i.r;wlo )Jw•a a cuHclu:sü.o tia const rur·t:tlo ''" ru mal
{CI'I'Ctl

u

de Uru:sswtua

Pr1~sidenle da ltcpulJli~.;a dus Estado::; Unidus do Urasil:
tendendo ao que r1~quert~ll a ''Companhia CarlJuni l'era
ele U russauga ", ú qual, pelo eonlra1·lo eell'lll'ado de r.onl'm·widaúc curlt o dee1·etu H. 1J.G~7, de ::!H de maio tlt~ 1!Jl!·), l'o1
tram;l'•~rido u cunl1~aelu firllladu cum a "Conwanl!ia Ht·<u-;il•~ira
Cat·bunitl:era de ;lrarauguú", em vil'Lude uo dcerelo n. 1J.1U:?,
dL' 11 de ::;elcmJJro de 191~. para a construc<,:ão e trafego de
um ramal que, partindo da eslação do kilumotro :34. da Est 1·ada de Ferro de Tubarão a Araranguú o vassando }Jela maegem «li rei( a do rio Urussauga até ú barra do Caethtl e pelo
valle desle rio, vú attingir a zona carbonifera das caheceü·as
daquelle (clau::;ulas 39, lellru b);
;\!tendendo a que persi::;lem a::; razões euwstanll'S du deCI't~fo n. 15.1:?2, de 18 de nuveiLÜJL'o de 1!J:21, que IH'orog·ou
pot· lrt~s anno::;, coulados de 'lü de janeiro de 1\J:!l, o prazo fixmlo para a eonelusãu da cousl.rueção do referido nuual, f.mtdo
o •·ont r·aelo decorrente des!'le deerelo sido reg·islr·adu pelo Tribunal de Conlas, como assim foi re::;olvido em ::;essãu de UaJual·as Heunidas, realizada em 19 do janeiro de 19:?~; fJ
dn aeüürcl.o com o que prupôz a Inspectoria Feueral das Eslnulas, decreta:
Arl.ig·u unico. De conformidade com o al'l. ~~ ... § 1", do
doerl•lu n. 13Ai27, de 28 de maio de 1919, recunheeiuu u motivo de força maior, fica prorogadu pelo prazo não excedente
Llc 9 (noye) rnezes, a contar de 1G de janeiro do corrente
~\.1
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anno e a terminar em lü de outubro proxiino, mediante as
condições que se seguem o prazo fixado no mesmo artigo,
para a conclusão da construct,;ão do_ ramal_ f~rreo. de U_r,ussanga, contraetada eom a ··companlna Brasllmra CadJUmiera
do Araranguú", tiegumlo u decreto n. 13.192. de H dt~ setembro de tnJ 8 n transfet'ida iÍ requerente conforme u deeret.o
n. 13.627, de "2~ d'~ maio de 1~19 c conlraeto du mc~mu
decorrente :
1". apreticntat~ãu. pela "COlulJauhia Carbuniret·a de Uru;:;-

t:Junga'', dentro do prazo improrogavel de 60 dias, coutad?ti da
data em que for notificada de::;Le decreto, Lle todos os proJecto::i
e orçamentos de obra!1 cuja execução, de accôrdo eom a fil:lcalização loeal, for julgada ainda indispensavel para abertura
ao fraf('go publico do ramal de Urussanga;
~~. inicio, pela rcl'erida eompanhia, da t·onsLrliC\:fto da'i
obras a que :-;e rol'erP a eunctição antct·ior. in1nwdiatamcnLe
depoi::; de no til' ieada da <lppruvação dos resved i vo::; projedo;;
e m·•.-;amcnlos.
Riu de Janeiro, :30 tle janeiru de 19? í, 10:.1" da lndeveuucneia

C ;J(ju

da

fiCpUlJ} ÍCU.
.\R'l'IIUI\ DA f:)ILVA BEBNAllDl~S.

· F1·anc isco Sú.

DECHETO N. 16.335 -

DE

30

DE JANEIRO DE

1924

App1•ova o projecto e o m·çamcnto, na importancw de rns
54 :535$800 (cincoenta e quatro contos quinhentos e trinta
c cinco mil e oitocentos réis), para construcç(ío de uma
nova plata!o1"nta cobe1·to. e modificações nas installaçõe:•
existentes na estação ele Penha-Circular, no kilometro
13,605, da linha do N01·te, ela The Leopoldina RaUwou
Company, Limited
O Prc~idcnle da Hepuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
nttcndcndo ao que requereu a The J.Jeopoldina Railway Compan.y, J~imitcd, c tendo em vista as informa~õcs 11rctadas pela
Inspcctoria ·Federal das Estradas, decreta:
Ar f. 1. o Para construcção de uma nova plataforma co1Jerta e modificações nas installações existentes na csta~;ão de
Penha-Circular, no kilometro 13,605, da linha do Norte, ficam
approYatlos o pro.iecto e o respectivo orçamcuto, na irnporfanuia de 5.1:5:35$800 (eincocnta c quatro contos quinhentos c
h·inta c cinco mil e oitocentos réis), de conformidade com os
documentos que com este baixam, rubricados pelo dircctoe geral de Expediente da Secretaria de Estado do 1\linisterio da
:Viar;ão 8 Obras Publicas.
Art. '2. '' As despesas eHectuadas com esses sen iços, até
o maximo do orçamento ora approvado, serão, depois de apuI'adas em regular tomada de contas, levadas á conta do capital da referida linha.

AC'roS 00 PODER EXECUTIVO

Art. 3. o Para conclusão de todas as obras fica marcado o
prazo de tres mezes, contado da data em que a requerente receber notificação deste decreto.
Rio de Janeiro, 30 de Janeiro de 1!)?4, 103° da Indcpendcncia c 36° da Republica.
ARTHUH.

SILVA

DA

BEnNARDES.

Francisco Sá.

DECHETO N. l6. 33ti --

DE

30

uE .rANEIRO DE

1924.

.l}Jlli'OVll o projeclo e o respectivo orcam.enlo, ;w importancia

de 5 .16.1 :951$325 (C'inco mil cento e sessenta e quatro
contos novecentos e dncoenta e wn nz.il tresenlos e vinte
u ci-nco l'.éis), para a 1·ealização de obras urgentes, destinadas a melhorar o abastecimento de agua da cidade do
Rio de .Taneiro e desapropria os predios, terrenos e bemfeitorias, comp1·elz.e1J,didos no plano das obras
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
decreta:
..\rUgo unico. Ficam approvadm; os projecto:) e o respectivo orçamento, na importancia de 5.164:951$325 (cinco mil
cento e sessenta e quatro contos, novecentos e cincoenta o um
mil tresen . .os e vinte e cinco réis), organizados pela Repartição
de Aguas e Obras Publicas, para a realização de obras urgentes, destinadas a melhorar o abastecimento de agua da cidade do Rio de Janeiro c ncam desapropriados os predios,
terrenos e bemfeitorias, comprehendidos no plano das obras,
cujas plantas com este baixam, rubricadas pelo director geral
de Expediente da Secretaria oe Estado da Viação o Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1024, 103° da Independencia c 36° da Republica.
AH.THUR

DA

SILVA

BERNAH.DES.

Francisco Sá.

DECHETO N. 16.33'7 -

1m ~w u1~ JANEIRo DE Hl21

.lbn·. ao Jlinistci'iu da .l!ll'Ícnltu.ra, .lndu,stria. e Comuu;?·cio, o
credito especial de 27.') :000$, pa1·a attende1· ds despesas
co;n a rez)resentação do Brasil na p'l'oxima EJ:posição de
Borracha e ouh·os productos tropicaes, a realizar-se na
cidade de B1·u:r:ellos em. maio deste anno
O Presidcnt.B da Hepublica dos }j8tados Unidus du Bl'asil
usanuu d~ uu~orização contida no decreto legislativo u. 4. 784:
de 2 de .1anc1ro do corrente anuo e tendo ouvido o Tribunal
~~~-~n

s

Àfl'roEt DO POO:D f)XECUTIVO

de Cootaa, ~ fó:rma do di~to no n. IX do art. 32 do respe-

c.Uvo ftlulamento e art. 93 do Regulamento do Codigo de Cont-abilidade Publica, approvado pelo d-ecreto n. 15.783, de 8 de
novembro de 1922, resolve abrir ao Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio, o credito especial de duzentos e setenta. e nove contos de réis (279 :000$000), para aU.ender ás
despesas com a representação do Brasil na proxima Exposição
de Bo:rt'aoha e outros productos tropicaes, a realizar-se na cidade de Bruxellas em maio deste auno •
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1924, 103" da lndependencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BER.NARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 1.6. 338 -

DE

30

DE J ANEJJW DE

1!)2.1

Abre ao i"tlinisterio da .lus·"biça e Ne(Jocios InteTi01·es, o credito
especial de 7:750$, paTa occoTTeT ás despesas effectuadas,
e1n +923~ com a edwcaçfio e inst1'ucção dos• filhos 1ttenores
do Dr. Astolpho DutTa, de accôrdo corn o tlec'l'eto legislativo n. 4.121., de j de setembro de -1920

O .Pr~idante da Re~lica. <ilos Estados Cnid8ti do .hlrasil,
telldQ ew. "fisha o disposto no art. 1" do· decre-to· legislativo numm:o 4.. 1:21, de 3. ~ setembro de 1:920, e ouvido o TL'ibunal
de Contas,. nos termos do art. 93 do regulamento approvado
pelo decreto n. 15. 783,. de 8 de novembro de 1922, resolve
abrir ao l\iinisterio da Ju..o;;ti~;a e Negocios Interiue<'s, na conformidade do art. 2.., do citado decreto legislativo, o credito especial de sete contos setecentos e· cincoenta mH rúis (7 :750$000),
para occorrer ás despesas effectuadas. em 1923, com a educação
e instrucçfw dos filhos menores do Dr. Astolpho Dutra, expresidente da Camara dos Deputados.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 19:2-1, 10:3° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

DECB.Er.EO N. 16.339.-

Dn:

30

DE .TAN1lll1U ]).

1!}24

pessoa~ s.ubaUe1~nfJ elo Sm·viço
Ger.al de Machinas, da Marinha de GueJTa, e dâ ou,t ras 1JTO-

Fixa. os. e{{eativfJs das q'lJ;atlTos. do
videncias

0- Presidente· da Republica dos. Estados Unidos do Brasil
tendo em vista. o que. d.ispõe o decreto n. 16.,213, de 28 d~
Dovembno de 192.3~- approvado pelo art. 56; da lei n. 4. 793; de

eort'ettt~ 8!n®; e na fó'tmà do art. 48, n. 1,
dã CotistiltiU;flo -''edetáf, de·creta:
Art. 1. o O Corpo de Sub-Officiaes terá inicialmente, para
o pessoal suba1te'fn'o do S'érviço geràf de macHimis, em seus
I·espectivos quadros, os seguintes effectivos:
qnadr·o de condnctorcs-machini~ta~:

1 dê janeit'o dd

,

1

jirimeira classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segunda classe ..............· ....· .·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) quadro de conductores de caldeiras:
Primeira classe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segunda classe·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) quadro de conductores-motoristas:
P'rimeira classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
se·gunda classe. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) quadro de conductores-electricistas:
Primeira classe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
s·('gunda classe .....................................·
e)

50
100
24
48

20
40
24

48

quadro de artifices de machinas :

Primeira classe ................-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segunda classe .................................... :

24
48

Art. 2. o A secção de "Auxiliares-Especialistas" do Corpo
de Marinheiros Nacionaes, terá inicialmente os seguinfes effccti vos c especialidades:
a) auxiliares-machinistas:
Primeiros sargentos . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terceiros sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50
50
50

b) auxiliares de caldeiras :

Primeiros Bargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundôs sargehtós . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Te~beitos sar~entos . . . . ..... .... .. .. . .. .. .. .. ...
c)

auxiliares-motoristas:

Primeiros sargentos . . . . .............·, . . . . . . . . . . .
Segundos sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terceiros sargentos . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d)

15
15
15

auxiliares-electricistas :

Primeiros Rargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Segundos sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Terceiros sargentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e)

35
35
35

auxiliares artífices:

Primeiros sargentos .
Segundos sargentos .
Terceiros sargento~ .

10
1O
10
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Art. 3. As companhias de Especialidade, no Corpo de
Marinheiros Nacionaes, terão inicialmente os seguintes cffectivos:
a) Companhia de Praticantes-Machinistas:
0

Cabos ··· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
130
Primeira elasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
Segunda classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250
b) Companhia de Praticantes-Foguistas:
Cabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
90
Primeira classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
Segunda classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350
c) Companhh de Praticantes-Motoristas:
Cabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Primeira classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!80
Segunda classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:180
d) Companhia de PraLicantes-Electricistas:
Cabos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Primeira elasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Segunda elasse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
e) Companhia de Praticantes-Artífices:
Cabos . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
Primeira classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
50
Segunda classe . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . • . .. .
50
Art. 4. Os carvoeiros e aprendizes-artífices terão os seguintes effectivos:
a) carvoeiros :
~erceira classe • • • • • • . • . . . . •.• • . . . • . . . •. . . . . • . • • . •
600
b) aprendizes··artifices :
Terceira classe . . • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . • • . . . . • • . • •
80
Art. 5.0 Os effectivos marcados nos artigos anteriores poderão ser alterados annualmente, conforme for estabelecido
nas leis qnc fixam a Despesa Geral da Republica e a Força
Naval.
Art. 6. A Directoria do Pessoal do Ministerio da Marinha, depois de entendimento com o Estado Maior da Armada,
annualmente enviará ao ministro, até o dia f du marco, uma
demonstração das necessidades relativas ao pessoal a que se
refere o presente decreto, afim de habilitar convenientemente
o Governo a faze1· a sua proposta orçamentaria.
Art. 7. No anno de 1924, sómente serão preenchidos, no
maximo, os effccHvos permittidos pelas verbas do orçamento
do Ministerio da Marinha, conforme a autorização constante
do n. IX do art. 45 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro do corrente
anno, os quac::; ficam distribuídos da seguintes fónna:
0

0

0

Sub-ufficiaes de 1 a elas~ e .......................... ,
Sub-officiaes de 2a classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliares. primeiros sargento~ .•.
·~·-~.• •.-!--~~·--·~·'
#.

,_

.•.• ,

• •_.

..

U~2
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Auxiliares, segundos sargentos ., :o: • ,. • • • • • • • • • • • • • • • •
Auxiliares, terceiros s'l.rgentos • • • • • • . • • . • • • • • . • . •
Praticantes cabos • . • • • . . . • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • .
Praticantes 1 classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Praticantes 2" classe . . . • . . • . • . . . . . . . • . . • . . • • . . . .
Carvoeiros, 3" classe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aprendizes artifices, :3" classe . . . . ........... _....
Praticantes-addidos, cabos . . . . •.•.••••.•••••••.• •)
Praticantes addidos, f• classe
Praticantes addido~ 2• classe • . . . . • . . . • . . • . . . . . • . .
11

n

•

•

••••••• Q •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

35
75
130
320
420

noo

80
50
250
200.

Art. 8. De accôrdo com o art. 6° do decreto n. 16.213,
de 2H de novembro e a autorização do n. IX do art. 45
da lei n. 1. 793, de 7 de janeiro do armo corrente, e conforme
o Pstabelecido na lei n. 2.290, de 13 de dezembro de 1910 e
no art. t 50 da lei n. 4. 555, de 1O de agosto de t 9.22, é fixado
o vcnciuwnto de 3° sargento do Corpo de Marinheiros Nacionaes em 154$ mensaes, sendo que, para os effeitos dos calculas
das gratificações regulamentares, o soldo é fixado em 36$ e a
gratificação do posto em 18$ (art. 254 da lei n. 4. 793 de 7
de janeiro de 1924) .
Art. 9.° Ficam substituídas, a partir de 1 de marco do
corrente armo, as actuaes gratificações de 4:Machinas em movimento" e de "Machinas paradas", a que se refere o art. 135
do decreto n. 11.837, de 29 de dezembro de 1915, pela "Grat-ificação dn 1\Ineh i nas", quo será abonada do seguinte modo,
mensalmente:
0

a)

sub-officiaes:

Conductor machinista de 1a classe ............. .
Conductor machinistas de 211 classe ............. .
Condnctor de caldeira de 1a classe ............. .
Conduct.or de caldeira de 2• classe ............. .
Conductor motorista de 1a classe ............... .
Conductor motorista de 2• classe ............... .
Conductor electricista de ta classe .....•........
Conductor electricista de 2• classe ......•....•...
Artifice de machinas de 1• classe
Artifice de machinas de 2• classe .
o •••• o o •••• o ••

o ••••• o ••••••••

180$000
1.50$000
180$000
150$000
150$000
120$000
150$000
120$000
120$000
90$000

b) sargentos-auxiliares e praticantes (de todas as espeeialidades, com excepção doR artífices) :

Primeiro sargento
Segundo sargento
Terceiro sargento . .
Cabo .
Primeira classe
Segunda classe . . . . ........................ .
o

o

o

o

o ••• o o o ••• o •••• o • o •••• o ••

o •

o •••• o o ••••• o o • o •

o ••• o o o

o •

o •••••••••••••••• o • o ••• o

•••• o o •••• o o •••• o o •• o o ••• o o o ••••• o ••
o

c)

•

•

•

• • • • • • • • • • o. o • • • • • • • • • • • • • •

105$000
90$000
82$500
75$000
60$000
48$000

sargentos-auxiliares-artífices e praticantes-artífices:

Primeiro sargento . . .............. ,........... .
Segundo sargento . . ............... , ......... .
'l'ercei ro sargento . . ................; ......... .
Cabo .......................... ,, _.o • • • • • • • • •
Primeira classe . . ................ _.......... .
Sf'gunda rlasse . . ........................... .

75$000
67$500
60$000
52$500
45$000
37$500
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d) carvoeiros e aprendizes~artjfj~!!S :

39,990
C~rvoeiros • . . • .......................... ! ••
'.t\.prendizes-artifices • . ...•...........
r ••
30f000
§ 1.. o Tal gratificação só deverá ser, no em tanto, conce.,
dida, aos que se acharem em effectivo serviço de machinas
dos navios e estabelecimentos navaes (cxceptuados os Arsenaes de Marinha da Republica) e pertencerefll aos quadros, ;l
Jaeccão de Auxiliares-Especialistas e dS Companhias de Jl~spe,-:o
oialidades do Pessoal Subalterno do serviço de :Machinas da
Marinha.
~·o São considerados, t~o sómente, "effectivos. serviços"
de ~achinas Q()& 9ll.Vios f3 estapelepjrnentos, os segumtes:
a) de artific~~. em suas officinas;
b) ~e quartos c incumbencias das divisões de Machinas
do& na.vi os;
·
' c) d~ poqduccão de machinas em geral e das caldeiras de
su~s emb;1rcacões;
de qqartos e jncumbencias das ma~Jllinas, caldeiras,
electr cidade e auxiliares dos avisos, rebocadores, fortalezas,
escolas, hospitaes e laboratorios;
e) de sq.b-i11struclor e alunmos dos diversos cursos dn
pessoal snbalterno do servico de machinas em geral.
§ ~.o Qmmdo o sub~official: inferior ou praça deixa.r o
servico Qf! qq.e trata C? p~r~grapfio anterior antes de terminaro mez, ou inicial-o depois do dia 1°, sómente lhe será abonada
a parte correspondente ao numero de dias de effectivo serviGo:
e quando o sub-official conductor-motorista servir em naviog
accionudos por machinas a combustão interna, que constitqam ;!S suas incumbencias, ser-lhc-ha at1onada a gratific~çfí.o
de éonductor-machinista da classe correspendepte.
· § 4. o Esta gratificação ser;i paga dentro do total das ver~
b~s 2• e :l do orçamento do presente e~ercicio, de accôrdo com
o n .' IX do art. 45 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro do corrente
anno.
§ 5. o O abono de todas as dema.is gratificações regplamentares~ como sejam de "Auxiliar-~spf!cialista", "Especialid~qe".
c.Engajamento», «Reeganjamento». «Addir.ionn~ de 1O % c
15 ·o/o, será concedido de accôrdo com o que dispuzcr a le(;isláçã_o em vigor.
·
~rt. 10. Os actuaos sargentos-foguistas da Companhia de
Foguistas do Corpo de Marinheiros Nacioqaes,', passam a constituir, na secção de "Auxiliares-Especialistas,', do mesmo
corno. !1 especialidade de "Auxiliares de C;:J.ldeiras". ccmser.v~p(lq flS suas graduações, c att.inguidades, podendo, porf)m, ser
trJlpsferidos para as outras especialidades, desde qne o requei.,.
r~m e satisfaçam uma das seguintes condições: ·
a) para a especialidade de "Auxiliar-1\lachinista":
1°, terem a carta de 2° ou de 3o machinista da Marinha
mercante;
2°, approvação no c; exames n que forem submeti i nos.
b) para a especialidade de "Auxiliar-1\lotorisla":
1°, terem o curso da Esr.ola de Submersíveis:
2°, approvação nos exames a que forem submcttidos.
c) para a especialidade de "Auxiliar-Electricista":
1o, f.C'rem o eurso de baixa tensão dos navios typo Mina.~;
! ••••••

dl
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2°, terem o curso de electricidade da Escola de Submersiveis;
3°, approvação nos exames a que forem submettidos.
d) para a especialidade de "Auxiliar-Artifice":
i •, serem approvados no~ exames ~ que forem subruet-.
tidos.
Art. H. As transferencias nas condições acima estipulad:ls serão feitas com a mesma gradua.;.ão que tiverem nas
especialidades de "Auxiliares de Caldeira", sendo, :r.orém, attendidos aos segundos sargentos, sómente para o effetto de accesso
a primeiros sargentos, a3 condh;ões que houverem sido sa..
tisfeitas, de accôrdo com o que nispõe o actual regulamento do
Corpo de 1\'Jarinheiros Nacionaes.
Art. 1.2. Os segundos sargentos auxiliares-tnachinistas
Que tiverem a carta de 3° machinist.a, ficam dispemmdos de satisfazer as condi-cões technicas exigidas para o accesso a i •
sargento, quando houver vaga; e os primeiros sargentos, au...
xiliares-machinistas que possuirem a carta de 2° tn.achinista,
poderão passar a conductor-machinista de 2a classe (subofficial), depois de dous annos de embarque como auxiliarmachinista.
Art. 13. Os actuaes foguistas (cabos, f• classe e 2•), da.
"companhia de foguistas" do Corpo de Marinheiros Nacionaes,
que fica extincta, passam a constituir a companhia de especialidade de "praticantes-foguistas", conservando as suás graduaGões e antiguidades, e ficanrto aggregados os que excederem
o effectivo da referida companhia, podendo, porém, ser trans ...
feridos para as outras companhias (le especialidades, desde que
o requc1ram a satisfaçam uma das seguinte~ conõições:
a) para a e~pecialidade de "praticante-machinista";
1°, terem o curso da escola profissional dn foguista:
2°, approvação nos exames a que forem submettidos.
b) para a especialidade de ''praticante-motorista":
f•, terem. o curso da Escola de Submersíveis;
2°, o curso da escola profissional de foguistas;
3°, approvação nos exames a que forem submettido~.
c) para a especialidade de "praticante-electrioista":
1°, terem o curso de bai::ta tensão dos encouraçados typo
Minas; ·
2°, o

cur~o de electricidade da Escola de Submerslveis;
3•, o curso da Escol&. Profis~ional:
4°, appr.}vacão nos exames a que forem submettidos.
d) para a especialidade de 4:praticante-artifice,.: Provft.rem, por meio de attestados de seus chefes, .terem servido, por
mais de um anno, como a,judan~es dos artifices de machinas
de um me~mo officio e serem approvados nm~ exameF; a que
forem submettidos.
Art. 1.4. Os foguista~ a quA ~e refer~ o artigo anterior, é
que tiver~m a carta de 3° machinista. serão classificados como
3a• sargentos auxiliarcs-machinist.as;, e os que tiverem r. carta
d8 2" rnnchinisfa serão classificúdos corno 2o• sargentos nu:liliares-machinistas. Taes titulos servirão de condição techniea
de acc~sso até 1o sargento, inclusive, para os primeiros: até
conductor-machinitt~ta de 2• "'lasse, para os eegtmdos, depois d~
rlous annos de f:mbarque como 1o• sargento~ ac1:iliare~-maehi,.,,
nistas.
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Art. f5. As transferencias, nas condições estipuladas nas
nlineas a, b, c e d do art. 1.3, serão feitas com a mesma graduação que tiverem elles na especialidade de "praticantefoguista", sendo porém, attendidas para o effeito de acc3sso,
as condições tecÍ1nicas que já houverem sido satisfeitas de ncoôrdo com o que dispõe o actual rPgulamento do Corpo rle Marinheiros Nacionaes.
Art. 16. Os actuaes foguistas de 3a classe, passam a constituir, na companhia de "praticantes-foguistas", a classe de
"carvoeiros", e serão distribuídos a bordo indistinctamente,
por todas as incumbencias do departamento de machinas, afim
de S<' classificarem em qualquer das companhia:;: fle "praticantes" do ramo de conducção, de accôrdo eorn n qnc dispu~er o respectivo regulamento .
§ 1. o Os carvoeiros que f"orem julgados com habilitação de
algum oflicio do ramo de artífices de machinas, passarão a
constituit, na companhia de "praticantes-artífices" a classe
de "apreudizes-al'lifices", e serão )1nra ella transferidos dC'rinitivamente, de accôrdo com o que uispuzer o respectivo regulamento;
§ 2. o Os grumetcs que forem destacados para a pratica de
officios nas officinas dos tenders, ~erão submettidos a uma
prova pratica seis mezes depois; os approvados serão transferidos pan. a classe de "aprendizes-m'tifices", e os reprovados
voltarão ao serviço do convés.
Art. 17. Os actuaes foguistas contractados ficam addidos
á companhia de "praticantes-foguistas", com as classes e vencimentos que possuem actualmente, sendo que, aquelles que se
mostr·:;rem habili1ados em exames, nos assumptos relativos ús
outra::; especialidades, poderão ficar addidos ás mesmas. Tam~
praças SPrão transferidas definitivamente, para as companhias em 'iUC se acharem addidos desde que requeiram, sejam
brasileiro.;; c haja vaga.
Art. 18. Os actuaes }perarios contractados pelos navios e
estabelecimentos navaes, poderão ser transferidos para a especialidade de "auxiliares-artífices" da secção de "auxiliaresespecialistas" do Corpo de Marinheiros Nacionaes, como primeiros sargentos, conservando seus officios desde que o requeiram, haja vaga, tenham satisfeito a condição de ser brasileiros e sejam approvados no exame a que forem submettidm~.
quando assim julgar conveniente o Governo.
Art. 1.9. As instrucções relativas aos programmas e épocas de exame a que tenha de ser submettido todo o pessoal
subalterno do serviço de machinas, para os effeitos de novas
transferencia::; c classificações, serão organizados por aviso do
Ministerio da Marinha.
Art. 20. Para a execução, em qualquer época, das transfcrencias a que se referem o presente decreto e o de n. 16.213,
de 28 de novembro de 1923, s"Jrão rigorosamnete respeitadas as
antiguidades de classe que possuir;:>,m os sub-officiaes, sargentos, cabos c praças em seus respectivos quadros, secção ou
companhia de origem.
Art. 21. Ficam desde já ext.inctos os actuaes quadros rle
"machinistas-auxiliares" de "mecanicos navaes", de "artíficesserralheiros" c de "artifices-caldereiros de cobre c ferro"; as
especialidade!=~ de "mecanico", de "caldeireiro de cobre" e de
"serralheiro" da secção de "auxiliares-especialistas de Corpo
de Marinheiros Nacionaes, e bem assim as companhias de foguistas e de praticantes dos serviços de machinas constanfP.q do
actual regulamento do mesmo Corpo.
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Paragrapho unico. Os sub-officiaes e sargentos dos quadros extinctos serão transferidos para os novos quadros a que
se referem os arts. i o e 2°, de accôrdo com o que estabeleceu o
decreto n. 1.6.21.3, de 28 de novembro de 1.923, ficando aggregados os que excederem o limite do quadro de artífices de machinas.
Art. 22. As promoções de todo o pessoal subalterno do serviço de machinas serão feitas sómente por antiguidade de
classe dos que houverem satisfeito as condições do accesso estabelecidas no respectivo regulamento que o Governo expedir.
Paragrapho unico. Para esse fim a Directoria do Pessoal
p1blicará, semestralmente, a rela~ão nominal de todas as praçn.s classificadas1 por ordem de antiguidade, na classe e com.Panhia a que pertencerem .
.t\rt. 23. Os cargos de chefes de machinas dos pequenos
navi() : de susperficie, de commando inferior a capitão de C()r_.
veta. rebocadores e estabelecimentos, serão exercidos:
a) pelos actuaes machinistas 1os e 2os tenentes;
b) pelos macbinista' civiE: contra~tados emquant.o bem
servirem;
c) pelos eondnctores-machinistas de ta rlasse mais antigos
-do W'1.dro:
1.:) pelos conductores-motoristas de 1. .. classe, mais antigos, quando os referidos navios fore:m accionados n macLim•..; de combustão interna;
t'; pelos engcnhciros-machinistas reformados.
§ 1. O Governo dará preferencia para a nomeação, na
r .. flem em que se acha 2stipulada neste artigo.
§ 2. o J~xcep t nam-se a Escola Naval, E.~mola de Grumetes,
Df'fe~m Minada c as Fortalezas, em que os chef'es de marhinn~
set·ão :-;empre officiaes effecLivos da Marinha.
_\.rt. 24. Revogam-se as disposições em contrario.
lHo de Janeiro, 30 de janeiro de 1.924, 103° da Independencia e 3ô da Republica.
0

0

ARTHUR DA SILVA BERN.\RDES.

Alexandrino Faria de Alt>ncm·.

DECRETO N. 16.340-

m~

30

DF. .TANF.mo DF.

1924

Abre, pelo Jlinisterio da Madnha, os creditos supplementa1•es
de 399:943$350, á verba 2", "Of(iciaes e Sub-Of(iciaes", consignação "Diversas quotas" e sub-consignação /li - Para
pagamento das diarias ao .pessoal da aviação, etc. e de
::o :000$, tí verba 13a, "Despesas extraordinarias - 11 con,çignação - Para tomada de contas rlo.fl J'e,çpomw't)ei.~ da
Jfnrinha, f'(l' .... rlo m·cn.mf'nto dr 192.'1

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
dsando da autorização contida no decreto legislativo n. 4.753:
de 28 rle novembro transact.o, c tendo ouvido o Tribunal rle
Contas. resolve abrir, pelo Ministerio da Marinha, ereditos
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supplementares no valor de tresentos e noventa e nove contos
novecentos e quarenta e tres mil tresentos e cincoenta réis
{399 :943$350), á verba 21l, "Officiaes e Sub-Officiaes", consignação "Diversas quotas, e sub-consignacão "UI - Para pagamento das diarias ao pessoal da aviação. etc." o de cincoenta
contos de réis (50 :000$), á verba 13a, "Despesas extraordinarias", 11 - consignação "Para tomada de contas dos responsaveis da Marinha, etc.", tudo do orçamento de 1923; fazendo
as operações de credito que forem necessarias, d~ accôrdo com
o art. 2° do citado decreto; e ficando sem effcito o drcrPto
n. f6.290, de 28 de dezembro de f923.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de f 924, 103° da Indepcndencia e 36° da Republica.
AHTHUR DA

Sn..vA

BJmNAHnER.

Alc:urndrino Faria de A lcnrrrr.

DECUETO N. 1ü .3H -

n:::: 30

DE JANEIRO

nr: t924

Abre ao .Ministerio da Justiça c Negocias Interiores o credito
1'special de .1!; :220$.165, para pagamento das despesas de
installaçlío dos cm·torlos de escrivães criminaes de .Tuizo.t
Feclerae.fl, creados pelo derreto lenislativo n. 4.642, da 47
tle janeiro de -19.23
O Sr. Presidente cfn Repuhlica dos Estados Unidos do
Brasil, tendo ouvido o Tribunal do Contas, nos termos do artigo 93 do regulamento approvado pelo decreto n. i5. 783, dn
8 do novembro de 1922, resolve, usando da autorização constante do art. 6" do decreto legislativo n. 4. 642, de 17 de janeiro de 1923, abrir ao 1\linisterio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de quarenta e cinco contos duzentos
e vinte mil e trcsentos e sessenta e cinco réis ( 45 :220B3G5).
para pagamento das despesas de installação dos· cartorios de
escrivães criminacs rln Juizos Fcderaes, crcados pelo referido
decreto legislativo.
Rio de Janeiro, 30 de janPiro de 192.1, 103" da Indepcndencia e 36° da Republica.
·
ARTHUR DA

SILVA

BEH.NAJtDP:~.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 16. 3~2 --

DE

6

DE FEYEHEIRO DE

1921

App1'm'a o 1'e{orma dos estatutos da Companhia de Se(!w·os
União Comnwrrial tln.r: Vareqistrr.~. delibcn:rrlf'J tJelrc tÚsrtnbfl>a ocml drJ 31 de lillluln·o de 10?3

O Presidente da normhlica dos Estndos Unidn~ do Brasil.
nUrmlrndn no rPQIWT'rn a C,onmanhia dl' Seguro~ TeiTcstrt:>s A
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Ma;rjtimos União Comm.ercia.l dos Varegistas, com séde nesf a
Capit~l. resolve ,approvar as modificações feitas nos estatufos
da· mesma companhia, pela .assembléa geral extraordinaria,
realizada em 31 de outubro de 1923, conforme a cópia da respectiva acta que a este acompanha.
Rio de .Janeiro, 6 de fevereiro de 1U2·1, 103° da lndependcnria e :}6° da Rcpublica.
DA

ARTHUJ"l,

SILVA

BERNARDES.

R .. A . Sampaio V idal.

DECRETO N. HL 343 -Conr~r.lle

DE

6

DE PEVEnmno DE

Hl2·1

á Compn.nhia Indust1·ial. dr- Lar~licinios antnri:;açtlo

1)(1/ft f'1t17N'Í01W1'

c aptn·ova os

1'C'SJ!Celi1~.Js

estatutos

() Prc~ident.e da Rcpuhlica dos Estados Unido~ do Brasil,
a.ttCJHlcndo ao qu~ requereu a Companhia Industrial de Lact.icjnio:-;, com sédo nesta cidade do Rio de Janeiro c devidamente
rcprc:::cntaclu, cleereta:
Artigo uni co. E' conoedida á Rociedadc anonynm Companhja Indqstrial de Lactipinios autorizar;ão para funccionar
c ficn m approvrzdos os estatutos que apresentor1, ohrigad~. pol'ém, a mesma soeicdade a cumprir as forrrnlidad~:3 nlf.ol'ioi·t•:; e~; igidas pela legislação em vigor.
Il.io fto .Tnnniro, ü do fevereiro de 1 U2·~. 1 0:1" da TtldPpendenei~ c ~16n da Hepuhlien.
ARTHUR PA 8!LVA BEHNAnlJES.

Miguel Calmon rln Pin e A.lm.eirla.

DF.CRETO N. 16. ~H-1 -

J)P,

(i DE FEYEfl.EIItO DI~

10;!,'1

Amn·nva a altm·a.ção feita nos esfattt,tos da Socirdrulc flno-

nyrnn. "A Bclla. Pescadora"

O Presidente da -Ropublica dos Estados Unidos dn Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma ";\ Bella
Pescadora", autorizada a fnm~r.ionar pelo dnerPlo n. 16. ::;,o,
llf' 5 de dczPmbro de H):!~~. e rlcYidamrntn rr•p;·(~-'!'n!adn, dect·cta:

Artigo unieo. Fiea approvada a altcra1;,ão f ri f a nus estatufos da Sociedade Anonyma "A Bella Pescadora" por motivo
do angmrr1to do capital sor.ial, na conformidade da rcsolnção
ad11plí1cln 1wlo~ l'PSpeetivcis at•einnistas na asspmhh~a 1-!~'l':tl PX-
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traordinaria realizada a 31 de dezembro de 1923~ obrigada,
porém, a mesma sociedade a cumprir as formaliaades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, Q de fevereiro de 192~, 103" da Indepcndencia e 3Qo da H.epublica.
ARTHUR DA SILVA BER~ARDES.

Jlli(llfCl ralmon du J>in c Almrida.

DECRETO N. 16.345

-DE

6

DE FEVEREIRO DE

1924

Dcclm•a caduca a carta patente n. 6. 758, de 11 de out'Ub1'o de
1911, concedida a Euclides Cotia, pm·a a invcnçâo de "um
novo systema de calçamento, denominado Mosaic&.
pm·a passeios, praças, jardins, pateos, areas e armazens,
urlaJJtarlo a apJ'escntm· desenhos ou insc1'ipções"
O Presidente da Republiea dos Estados Unidos do Brasil,
em t·onformidade do qUf~ dispõe o art. 5°, § 2°, n. :1, da lei
n. ::.129, ele 14 de outubro de 1882, combinado com o art. 59,
1a parte, do regulamento que acompanhou o deer~to n. 8. 820,
1lf' 30 de dezembro do meRmo anno, decreta:
Artigo unico. E' declarada caduca a carta patente 1'.• 6.758,
de 11 de outubro de HH 1, concedida a Euclides Cotia para a
invenção de "um novo Rystema de calçamento, denominado Mosaico, para passeios, praças, jardins, pateos, areas c armawns, adaptado a apresentar desenhos ou inscripções", visto
o concessionario não ter pago as respectivas annuidades nos
prazos legaes.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.346Conc~rlc

DE

6

DE FEVEREIRO DE

1924

á sociedade anonyma The Paris Medicine ro. nufori-

zação pm·a {unccionm· na Jlepublica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos ~o Brasil,
at.tendendo ao que requereu a sociedade anonyma Thc Paris
Medicine Co., com sédc ~m .Tersey City, Estado de New JerRcy,
Republica dos Estado~ Unido~ da Anwrira, c devidamente rtJprcsentada, decref a:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma The
Paris Medicine Co., autorização para funccionar na HPimblicn.
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com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que
a este acompanham, assig·nadas pelo ministro de Estado dos
Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas
pela legislação em vig·or.
Rio de Janeiro, 6 de fevereiro de 1924, 103° da Indcpcndcncia c 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

jJJ iguel

Cal·mon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto

n. 16.346, desta dat;a

I

'.ehe Paris Medicine Co. é obrigada a ter um rcpresen-

f ante geral no Brasil, com plenos e illimitados poderes para

tratar e definitivamente resolver as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares, :podendo
ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
H

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos unicamente ás respectivas leis c regulamentos c á jurisdicção de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem quei em
tempo algum, possa a referida companhia reclamar qua quer
excepção, fundada em seus estatutos, cujas diposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á
execução das obras ou serviços a que elles se referem.
UI
Fica dependente de autorização do Governo qualquer altel'açã.o que a companhia tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização par:1. funccionar na
Republica si infringir esta clausula.

IV
li'ica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do
principio de se achar a companhia sujeita ás disposicões de
direito que regem as sociedades anouymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
cslcja comminada pena especial será punida com a multa de
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um canto de· réis (f ~00&$) a e·inco contos de réis (5·:000$) e,
no c~so de reincidene·ià, com à cassação da àütorização concedidtl . pela dccr·eto etn virtude dd qna:l baixàtn as presentes
clausulas.
Rio de Janeiro, G de fevet·eirn de 1924. - 'Afianel Calmon
du Pin e Almeida.

DECRETOS NS. 16.347 A 16.366- Com estes numeros
não fo'i rroblicado acto aTgutn no mario Of(icial.

DECRETO N. 1 (j. 367 -

DE

6

FEVEREIRO DI<~

1924

Pro1'oaa por 20 dias o pmzo para a completa execuçâo do
dec1·eto n. 16.273, de 20 de dezembro de 1923
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de aceôrdo· !!Orno art.. 33-9, do decreto n. :t6. 213, de 20 de
dezembro de 1923, tesolveu J)rorogar por 20 dias o prazo a

que se· refere o citado decreto·.
Hio de Janeiro, 6 de fevereiro de 192-í, 103° da Independencia e 36° da Republica.
AR'l'llUH. DA SILVA BERNARDES ·

Joãa Luiz Alves.

DECRETO N. l G·. 3G8 -

DF.

13

DE FEVEREin.O DE

Hl24

Modifica a oraanização elo Corpo Consular e dispõe sobre ajudas de custo aos nw1nbros do Corpo Diplmnatico e Consular.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bi.·a:sil,
usando d~ autorização contida no art. 38, n. III, da lei n. 4.793,
de 7 de janeiro de 1924, decreta:
Art. 1. Os a·ctuaes consules geraes de primeira e segunda
classe pas!:iam a contituir uma só classe, sob a denominação
de con:::ules geraes, com os seguintes vencimentos, ouro, annuaes:
0

<?rde~l.~do~:. ................................. .
Graf.J f 1caçao ...........•..................

8:666$666

4:333$334
·13 : 000$000

Art. 2. O Corpo Consular de carreira compõe-se de:
a) Vinte e tres (23) consules geraes que funccionarão nos
seguintes consulados geraes: Nova York, Nova Orleans, Bueno~
0
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Aires, Montevidéo, Valparaiso, Assum~ão, Lisboa, Porto, Barcelona. Londre~. Lh-m·po€}1, Sonthampton, Paris, Havre, 1\l~r
selba~ Genova, ltnf:..ue11pia. Amslprt.Jam, Hamburgo, Berlim, Napotes, Yokoharna, Shanghai;
b) Trinla e dous (32) eonsulc_:; dEl primeira classe que
funcC'ionarão· nos seguintes consulado:;; de primeira elasse:
B~d~imorc, Plúladelpbia, Chica:~lJ, Hosario; Posa-das, Salto, Rivera. Panamá, Madt·id, Cadiz, Vigo, Cardiff, Ma!lchester, Glasgov+·, Bordéos,. Doulogne, Lyon, Bruxellas, Rotterdam, Brem~n.
Roma, Trieste, Genebra, Zm.rich, Vienna, Gothernbu.rgo, Christian ia, Constantinopla, Duntzig, Capetown, Alexandria, Kobe;
c) Trinta c dous (32) consules de segunda classe, que funccionarão nos seguintes consulados de segunda classe: Norfolk,
Neuport-News, 1\fontrea:J, 'Famprco, Barbados, Cayenna, Cobija,
Guayartái-Mirin, 'lquitos, Paso de Los Libres, Alvear, Santo
'Fomé, Artigas, Melo; Paysandú, .R.io .Branco, Santa Rosa, Cherburgo-, La Rochelle-.Paliee, Dublin, Munich, Copenhague, Milão,
Livorno, Varsovia, Odessa, Helsingrors, Praga, Galatz, Dakar,
Funchal, Calcuttá;
d) Treze (13) consules <lo segunda classe adjuntos, que
exercerão as funcções de seus cargos nos seguintes consulados
g·eraes: Nova York, Buenos Aires, l\Iontevidéo, Lisboa, Porto,
Londres, Liverpool, Paris, Hauc, Antuerpia, Hamburgo, Genova, Hareelona.
c\rt. 3. As veriJas de aluguel ue casa c expediente para o
cuusulauo geral em ~outhampton, para os cuusulados de primeira classe em .Bordéos, Bremen, G-enebra c -Z;urich c para os
consulados de segunda classe em Norfolk, Iquitos, Cobija,
Guayarú-1\Ierin e Cayenna são as mesmas consignadas no or.;amcnto do Exterior para os referidos postos.
Art. 4. As verbas de aluguel de casa e expediente para os
consulados de primeira classe em Madrid e Constantinopla,
bem como para o consulado de ;~eg·unda classe em Ode"Sa, serão
de um conto <.!c réis (1 :U00$000) annual, ouro (para casa),
quinhentos mil réis (500$00'0) ouro, annuaes tpara expediente), e correrão pelas verba3 extraordinarias do orçamento
do Exterior .
.A:rt. 5. As verbas destinadas a aluguel de easa e expediente dos consulados supprimidos em Halifax, La Plata c Bucarest, serão applicadas aos novos consulauos de segunda
classe em Montreal, Newport-News e Galatz, respectivamente.
Art. 6. As verbaJS de aluguel d'e casa c expediente para o
consulado· em .A:lexandtria são as mesmas fixadas para esse consulado quando· de categoria de· segunda classe.
.
Art. 7.° Ficam reduzidas para tres contos de réis
(3 :000$000), ouro; annuaes, as gratificações supplementares
dos c~ns~les em Iqu_it_os, _9obija, _G_uayará-Merin c Cayenna o,
suppnm1das as gratlfwaçoes alfidwwnaes de um conto de réis
( 1 :000$000), ouro, consignadas ao consul em Alexandria o a
c&dft um do~ consules de segunda classe, adjuntos, em Pari . .·
Londres e L1verpool.
'
Art. Ro Fic_am supprimidos os Jogares de consule;., <Je segunda classe adJuntos, em Valparaizo e Iquitos.
Art. D.o E'. concedida _a gratificação addieiona l d·~ um cor ti o
e duzentos e cmcoenta mil réis (1 :250$000) ouro annuacs ao
eonsul em Nova York.
'
'
. .. Art. 1 O. Em quanto a ~juda d~ custo e a disponibilidade
IMI a os corpos com.ular e d1plomatlco não forem reguladas em
0

0

0

0
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nova revisão dos decretos us. 14.056, 15.057 c 14.058, de H
de fevereiro de -1920, observar-se-ha o seguinte:
I. Fica suspensa a concessão de ajudas de custo a que se
referem os capítulos XIII do decreto n. 14.057 e XV do decreto u. 14. 058, de 11 de f cvereiro de 1920.
li. Aos funecionarios do Corpo Diplomalico e Consular
que forem removidos, bem como ás suas respectivas familia3,
serão concedidas pas~.:~gens simples de primeira classe, por
terra e por mar, e uma bonificação para extraordinarios de
viag·em correspondente a um mez àe vencimentos. A verba de
representação a que tiverem direito os ditos funccionarios
não será computada, total ou parcialmente, no calculo para
pagamento de bonificação.
Ill. A disponibilidade dos funccionarios consulares c diplomaticos, autorizada pelo art. 38, n. III, da lei n. 4. 79:1,
de 7 de janeiro de 1924, será regulada pelos art.s. 129 e 140 da
consolidação referente ao Corpo Consular brasileiro, approvada pelo decreto n. 10.384, de 6 de agosto de 1913.
Art. H. Revogam-se as di~·posições em contrario.
Petropolis, 13 d~ fevereiro de 1924, 103° da tndependencia
e ::16° da Republica.
AaTHUfi DA SILVA BERNAllDES.

José Pelix Alves Pacheco.

DECRETO N. tG. 369 -

In.:

13

DB FEVEHEIHO DE

1924

Concede á sociedade anonyma Abdulla & Cornpanu Lún'iled au ..
torização pm'a {ttnccionw· na Repttblica.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasi:,
attendendo ao que requereu Abdulla & Company Limited, com
séde em Londres, Inglaterra, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Abdulla
& Company Limited autorização para funccionar na Republica
com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que
a este acompanham, assignadas pelo ministro do Estado dJs
Negocios da Agricultura, lndustria e Commercio, ficando a
mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 1924 103° da lndependencia e 36° da Republica.
'
Aln'HUH. DA SILVA BEHNAHDES.

Miguel Calmon iln Pin e .tllmeida,
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Clausulas que acompanham o decreto n. 16.369, desta data
I

A sociedade anonyma Abdulla & Company Limited é
olJrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos
e illimitados poderes para tratar e defitivamente resolver
as questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação inicial
pela sociedade.
II

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão su,ieilos
uuicamentc ás respectivas leis c regulamentos e á jurisdiccão
de seus Lribunaes judiciurios ou administrativos, sem que,
em I empo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer excepção, :fundada em seus estatutos, cujas disposições
não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

lU
Fica dept-ridenle de autorizarão do Govnrno CJualqucr alteração que a sociedade Lenha de fazer nos rcsvedivos estatutos.
A ~ocicdade uão poderá, lampoueo, praticar uenhLPna
uperaçü.o de banco, negociar em cambiaes ou operar em seguros sem Que, para esse fim, 1-.iOlicite préviamente autorizaç.ão especial ao :\iinisterio dos Neg·ocios da Fazenda.
Ser-lhe-ha cassada a autorização pat•:.t fullcdouar n:l
liepubliea si infringir esta r.Iausula.

IV
}i'fca entendido que a autorização é dada ::!em prejuizo til)
principio de achar-se a sociedade sujeita ás dispo::~ições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis (1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) e,
no caso de rcincidencia, com a cassação da autori?:ação concedida pelo deereto em virtude do qual baixnm as prMentcs
clausula8.
Rio de Janeiro, 13 de

riu Pín e A lmeidá.
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DECRETO N. 16.370 -

DE

13

DE FEVEREJIRO DE

H)2.i

Autoriza a constJ·1tcção, no pu1'to de Recife, de 200 metros
de cáes cmn 10 ntet1·os de profundidade, em 11rolonaamento ao .iá existente, destinados á installação para
cm·ga e dcs('m·oa de ca1'riio.
O Presidcmte da Hepullliea dos Estados Unidos do Bt·asil,
a f tendendo, em parte, ao que requereu o Estado de Pernambuco, concessionario da exploração do porto de Hccifc na
fórma do decreto n. H.531, de 10 de dezcml.n·o de 1920; e
tendo em vista as informações da Inspectoria Federal de
Portos, Itios c Canao~. segundo as quacs haverá saldo apreciavel na vcrlm destinada :'i dragagem e aterro executados c :\
executar do aecôr·do com os projeetos de que trata a elmtRula 5'' do f Prmo que etll virtude do citado deerel o foi
assignado an:-; 11 de dezcmllJ'o dn 1920, dc~creta:
Artigo unko. Fiea autorizada a constt·ucção, no twrlo de
Heeife, de duzentos (~00) metro.-; de cács com 10 metros de
prdl'undidade, em prolongamento ao já existente, dcsLinados ú
1nst.alla~;ão para earga e deseal'ga de carvão com que o Estado
de Pernambueo duYcrú dotar aquolle porto, na Júrma da elau:::;ula ::.!." do lermo de 11 de dczemlH·o de H>:?.O.
l'aragrapho unieo. A despeza com a construeção elos 200
mel.ros de cúcs, ora a ui ol'izada, não poderá exceder ao saldo
que se verificar na verba do 1·~. 911 :000$, que ~~si:~ cnnsi·gnada ao-; servifju::; de dragagcm e alerro no or~;auwntu a 11111_~
allude a clau."ula 5u do citado termo.
Rio de .laneiro, 13 de fevereiro de 10:24, 103° da Iudependencia c 3üo da Republiea.
AHTIIlJll DA

Sll..VA

DEI~XWIJLS.

Prancisco Sd.

J)Ei

HL1f) :\. tl3.3if

---DE

13

D~~ FEVEHEliW IJE

1Cl2-\

ApJn·ovn o Jli'Ojecto e 1'espcctivo orçrrmcnlo, na ilnportancirt de
52 :852$:.?92 (cincoenta e rlous contos oitocentos e cincoenta e dous 111il duzentos e noventa e dous réis), para a
const1·ucr,i'io de tnn novo posto teleg1·aphico no nmwl rle
1'ifW!J1J, r/r~ l;'.stJ'((fia tle Ferro SorocafJrwa
O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attenctcndo ao que requereu a Estrada rte Ferro ~orocabanél
c tendo em Yisla as informações a respcil o rrc ...;f atlas TH'~a 1nf'pcetoria Federal das ERlradas, decreta:
Art. 1. o Fic'am approvados o projceto c 0rcan1rnto apresentados pela Estrada de Ferro Sorocabana pam a eonslrucção de um noYo posto telegraphico no kilomelro 562,262, entre
as csta<.;ÕC'S de Púo d'Alho e Palmital, do ramal de 'I'ibagy os
quaes com este baixam, rubricados pelo dircclor g·cml' de

83.
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Expediente da Secretaria de Estado do 1\:linisterio da Viação e
Obras Publicas.
Art. 2. o As dcspezas que, afJ~ ao maximo do or·çamento,
corrigido pela Inspectoria Federal das Eslraffas para a imporf ancia de 52:852$292 (cincoenta e dous contos oitocentos e
dncoenta e dous mil duzentos e novenf a c dons réis), forem
dfoctuada~ com a eonstrUCf.iin (' dcvidanwnle apnrarl:-ts em rep;ular tomada de confas, serão levadas ú ennla do eapHal do
ramal de Tihagy.
Art. 3." Para a conclusão das obras fica mareado o prazo
de G (seis) mczcs, a contar da dala em que a requerente fôr
notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 13 de fevcrcieo de 1921-, 103° da Indcpcndcneia c 36° da Republica.
AR'fliU!t

D,\

SIJ... VA

BERNAilDES.

Frrmcisco Sâ.

JJECHETO N. 1(). 372 --

·DE

13

DE FE\"El\Elf\0 lll.';

J !1:2·1

e o oi'Ç(WlClllo, na ÍIIIJJorfancia de
20: I OUl'227 ( v/nle contos cento r um mil duzcnlo."i c
'Vinte c sele 1·éis), 1Jara aH(/11/':nlos de Ti11/Ut'i desl inrulas á
1'CJ!a?'açüo de caJ'I'O:i c va(Jiics 11a n;façl(n r! c Cu ril ilJa.

11JIJII'ora o ]H'oicclo

O Presidente da Repuhl ica dos E-; lados 1Tnid11S do Bras i I,
af f f'lldt•mlo ao que rt~quernll a Companhia Ji~slmda de Fcl'ro
~ã'' Pauln-Hio Grande, al'l'endalaria da Eslrarla dt) FnJTtl do
Panmú, e lendo Clll visla as infor·rnaçiíes pn~:-;lauas pela
Inspt•cforia Fcdc1·al das Eslrudas, dcerela:
Art. J ." Para augmenl o das I inlras dt)sl i nadas ú reparação de• carros c vagfics, na eslaçãtJ de Curiliha. da Eslrada fle
Feno do Paranú, ficam appl'''vados o Jll'ojeü!." ~~ o flt\~amt~nto,
rm Ílllporl.arwia de 20:10 llt'2:27 (vinl e emllos, ct•rtl o n um rnil
duzentos c vinte e sete r('is), de eonl'ot'lllidadn ('11111 os (loeurnenlos quo com cslc l.Jaixa111, ntlll'ieados pt-!o dir-t)eLot· geral
de cxpuclicnl e da Seeretaria de .Esl udo dn 1\liuisl.erio da
Yiaçãn c Obras Publicas.
Al'l.. 2." As dcspczas cffcel in11nenl e realizadas com esse
:::erviço, até o maximo do flt'Çallll'ttLo ora app1·orado, eorrerão
por eonta das taxas addiciunae::; a CJite se rdne a Jl"l'laria de
:..' 1 de janeiro de 1H21.
Rio de Janeiro, 13 de ff'\'('f'üÍ t'O dt~ 1\l2 't, 1u~~·> da lndcpcndencia c 36° da Hcpublica.
Arrnrcn

JJA SIIAA Bim.i'HHDES.

Pnwc isco Sá.
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Abi'e, ao Mini,,lel·io das Relaçúes E'xtcl·iol·es, o credito de
527:283$869, o'U1'0, SUlJl)lem.ental' ás ve1·bas 6a, 7a, 8"", 1 P r:
13•, do art. 25 da lei orçamenta1'ia n. ,i. 632, de 6 de janeiro de 19:?.3
O Pre;;iden:e da ltevulJl iea dos E::;l.ados Unidos do Bra~dl,
usando da auloriz;ac;f!o eonstantc do decrel o legislativo numero 4. SOU, de '1:? de janeiro de Hl24, c lendo sido consultado
o Tribunal de 1;ontas e ouvido o ministro da Fazenda, nos tct·mos dos arl :-:>. 90 e !)2 do Hcgulamento do Codigo de Contabilidade, que ba ixnu eom o derl'cl o n. J ::i. üS~l, de 8 Je noYellllJro dn 1ti:!~, dcerf'fa:
Arl. J. •· Fiea abPrlu ao .Minislerio ci<J.s ltt~hu:u('~ Ex! ~~~·i ores, o eredilll suppknwnlat· de quinhentos c Yinte e ::;ele contos duzentos f' oikrlfa e tres mil e oitocentos e se~senla e nuu~
róis (5~7:283~-:;SGH). ouro, assim distribuido prlas :;;pg-ninle:-;
Yer·ha~. dn ar! . ?5 da lc i oq;amcnLaria n. ·L G:J.:!, de ü de ,janeiro rlc 19.:!:l: Yerba G", "Congressos c conferencias··, :?." eon-

signação, 100:000~: Yr~rba 7\ "Serviço telcgTaphico", 1r>0:000~):
verbas-. "R<'IHtriir,iiPs inlcrnacionacs", eontrilmi«Jão para a .Li~;a
das Nac:(if's, HJuis :1211 :277,H'2 ii·ancot;, om·o 1?7 :?83~R(H):
HWba 1 t", ''.\.iudas ~~~ cuslo··, úO :000$; Ycrlm 1~P, "Expansão
cconomica". '!a. consig·nação. 100 :000~000.

Art. ?."Ficam roYogados o deercto n. 'lli.:lUl,

dr~

1:! dr~

janeiro de 1!U.í ·~ IJJai:; d i::;Iw~ i<:iit>s em eonlral'io.
llio dr .Taneiro, 1~~ l.lc feYcrrit'o de 1\1?.'J, 103° Lia lndcven-

<.lcucia c 36° ela RPpuhl ica.

ARTHun DA

SILVA

DmtN.\rtnEs.

José f:fJliX Alves l'a.clteco.

DECRETO N. 16.37 ~ -

UE

20

DE FEVEREIRO DE

f 924

~1ppJ•ot:a

f1 zwojecto c rJ
orçamento, na importancia de
8. 3S9:!J0b$WO, pm·a cunstrucção elo 1n·ofnnryamento do. Estrada de Perro Mossoró, na extenstio de ]:] . 100 ·metJ·os, en-

tJ·e S. Sebastião c Carmíbas.

O Pre!:iidente da Hepuhlica dos Estados Unidos Llo Brasil,
attendendo ás informações que lhe prl'stou a Inspectoria Federal da3 Estrad:.L;, deerela:
Artigo unico. Para e.om_;truc,~ão tlo trecho de -í3. 100 melros ~lo prolongame~llo dn:_J~gtrada d~ Fer1·~ l\Io:Jsoró, comp1·ehend1do enlre S. Sehastmo e Caraubas, heam approvado~ o
projecto e o re~ucc.ti,·u uraameuto, na importancia de
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3.359:908$160, de accôrclo com os documrmtos que r.om rsle
baixam, rubricados pelo director gernl de E~pedienf <.· da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obra'' Jlnhlica~.
Rio de .Taneiro, 20 de fevereiro de 1924, 1ml~ da Independencia e 36° da Republica.

/\nrrnun

o.~ SILVA Br.nN;\HDF.S.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.375 -- nE

~o nr:

rEvEnmr..o nE

1Q~4

L\pproVlt os p?·ojcctos da cstaçtío de "Restinga Secca" e de onze
variante.s a sm·em construídas enf1·e as estacüe,~ de Ferreira
e Santa Maria, na linha Pm·to Alear·e a Santa Maria, da.
Rêde de Viação Fen·ea do Rio Gmnde do Sul, e bem assim
o 'respectivo orçamento, na importancia rle ;"}. í'r)7 :031$300
(cinco mil setecentos e cincnr.nta P sPtP r,mfns fi·infa e fJWl··
/;•o mil c tJ•euntos réis)

O Prfl!=lidrntc da Rcpuhlir.a dos Est.ndo~ Unirlo1 elo Brasil,
attcndendo ao que ~oliciton o Governo rio Estado do n io Grande
do Sul, de nceôrdo com a clausula Y do termo de consolidação
de contrnctos, npprovado pelo doere lo n. Hí J~il8, de' Hl c!f~ abril
de 1922, e tendo em vista aR informnc~fJes PI'C'-'t:-td:t·~ rwb Inspectoria FP-deral dac; Estrada~.• drerefa:
Arl. 1. o Picam approYados ns r~r-o.icclu.::; •.Jllf' com e:üe
hnixam. devidamente rubricados JWlo di1·ccfnr gpr'al de Expediente da Secretaria de Estado da Via..:.ão c Ohra~ Publieas, relativos ú csf ação de Restinga Secca c a onze Yar·ianf es a serem
constl'uidas entre as estações de Ferreira e Santa l\Iaria, na
linha Porto AlegTe a Santa Maria, da Rêcte de Viacão Fcrrea
rlo Rio Grande elo Sul e bem assim o res,wcl.ivn orcamenlo, com
as modificações introduzidas prla lm~peetoria FNIN·al das Estrada~. na imporf.ancia de 5.757:034$300 rcinrn Jtlil sPIPrPnfos n
r incoenfa c SP-te contos trinta e qnatrn mil c• ll·Psen I os 1·t'ds).
Art. 2." As flespczas resultantec; da r.OIHITIH'c:i'"to dac; alludidas ,·ariantes e cslaç.iio de llcst.inga Becca, ai(· o m:n:imo do
orcanwnto ora approvado, deverão ser incorponuln~! {t conta do
capital da alludida Rêde, na fórma do di sposf n no .i :i mPnc ionado
termo de consolidaç.ão de contractos.
Rio de .Janeiro, 20 de fevereiro de 192·1, ·103° da IndepondPncia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BF:RNARDF.S.

Francüro Sri.
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DECRETO N. 16.376 -

DE

20

DE FEVEREIRO DE

19r.?4

Approva os orçamentos, na importancia total de 1G7 :51·'t$710,
paJ'a a 1'C1JOJ'açüo w·uente dos annr.!zrns n. I, interno, e
«C», c:J:leí'JlO, do cties_ do porto do Rio de Janeiro, a sc1•
executada pela Compauhi.a J11'asilcira de E:r.]Jluraçüu de
P01·los, w·J·cndat aJ·ia da exploração do mesmo cáes

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Br'asil,
tendo em vista o que cxpcz a Inspcctoeia Federal de l'orto;-3,
ll.ios c Canacs, sul.Jrc a necessidade c urgcncia ~la repara(.;:ío
dos armaz1.·n~ n. 1 n C, do cúes do porto dt~ ltiu de .Janeil'o. e
de accônlu emn o di~po~;lo 11as c.Iausulas X.\:[ n X.\:YJl do contracto de :HTl'ndallll'lllo da rxplor·a~.:ão do rl'!'t•r·ülo t·.:.íe.,,
transferido :í COJIIflanh ia Brasil rira rl1~ Exploral,'iio dt• Porto~~.
na fórma cf,, dcerl!!o 11. 1(j,3n6, de :11 de dt•;r•nrhrn d1~ t!r~·::,
decreta:
Artigo uni co. Ficam apvrovados os ot·r~anwrd ns que I'IJIH
este baixanr. ruiJl'icndoB pt>lo dircrlor gPra 1 do Expediente da
Secretaria dt• Esfado (!:•. Vin~ão e Ohras Publica", na:'l imrortancias de ;;í·lt•rJta n q11afTo eonfos dii'I."IJ!os I'· tlr•zt'SI'!i~ 111il
quatroecnfo~; c !'dPnla e qua! ro J'l;is (7 'l ::! ti~l; '• i 'l). t' non•nla
e tres conlus duzeutos c noventa e sPte mil duzPrllu.s e trinta
e seis I'éis (!l:l:29'i$:?30'i, para a rc1mr·ação urg;•n!P, respectivamente, dos armazens n. '1, interno, situado na faixa do e:ÍP-l,
e «C», cxtt>rno, ú Avt•nida Vrnezuelri, ambos f'lll!'l'glJP·.; :'t
1-Jompanlria Brasileira dr Explora!;ão de Pot·t.ns.
Paraç;raphll unico. As clespPzas com a•; ohr·:~;.: dp J·t•p:Jr·nçfio previstas nos or·f.:.anu'nl os ora appr·nvadrJs dt•\ t•J·iio eorTt_•r
por eonla d:t eompanhia. :J!Tf'IHlntaria, 11a f«'ltllla d:t !'lanstrlu
xxr, do ('lllilr·:l('!ll aul<q·i:tado pl'lo ~II'(~I'Cfll 11. Hi.n::í, dr• !I dr~
maio de 1 ~l:!:J.
Rio dP .Tarwiro, '20 dn fc•yr•r·eii'tl de H)'.?.1, 11J:3" ,la Jndf•pendencia c 3C.u da Ilf'puhl iea.
An't'Hun DA SILVA

BEH:'\'AHOES.

Francisco Sâ.

DECHETO N. 1G. 377 -

nE ~o nE FEvtmETIHl nE

1~12.1

Ab1·e an Ministc1•io da Viacão e Obras Publicus o r'l'f'flito r'S)if'cial tlP 1. 000 :000*, (mil contos til~ J'f;is), }JOI'ff ru·qnisi(·,iu
de mntcrial rodante ]Jara a Estrada de FcJ'I'O :\'uJ'III'sff' du
B1·a .. il, lie mnrfn a affrmtler-se tis nccrssitla.tlr•s <Jo IJIU!>'·
Jlol'fe (.::: c·ut!u r·m ;11r;, de J!affu

Orusso J!Ut'a St'iu l~u11fu.

O Pl'P':;idon!P da Ht~p11bliea do~ E~fnd1•~ Pnido,.; d11 Bra!'il,
usando da anlorizaçfío Cllll~fanff' dn ad. !li. XI. da ll'i JlllliH'I'tl
1.ü32, deGele janPir·t~ dP IH2:1, n dt• neeúrdn ('11111 11..; par·l•er•r·p~
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do Minislerio da Fazenda e do Trihnnal dP Cnnlas, r«'spccUvanwnte, de 27 e 28 dP dczembr·o do 1 H23, l'lll r·psposta ús
rom;ullas feitas pelo 1\linistorio da Viação P Ohras 1'11hlicas.
em :~o de ago~l o f' 27 d1• dezPmhrn do n"u•sn1o anno, r·psolvn
nhril' ao ~~·.guntlo dos ciladns minisl1•rios o cr·f'dilo PSpl'eial ele
l.OOO:OOOlj)-(mil eontns dP r1'is), par·a O!'eor'l'«'l' :ís t!Pspczas
etHII a acquisiç~i'io d1• mai.Prial rodantn para a Eslrada de Fl'l'r'o
Not·oesl ~~ do Brasil, de n10do a atlnndcr-sn ús ru~e1•ssüladns do
I 1·auspot-Lo do gado 1•rn pr, do Matto Grosso pal'U B. Paulo.
Itio dn .Tanei['O, 20 de fn\'en~i ro do 1 D2't. I O:l" da lndrpendc~neia e :JIY• tla Hrpubliea.
ARTIIlil\ DA SIL\'.\ DEHN.\1\DES.

Franriscu Sd.

DECHETO N. 1G. 378 --

DE

20

DE FEVEHEillO llE

1D~'l

P11hlil'f! n ndhPSI(o da Estlwnia a. aclm: intenuwionnrs, 1'1'1afivus lÍ JH'Olcq·i'iv .tfa propl'iedadc i11dnsf1·ial

O Prcsiclt>nlc da finpuhlica elos Esl ados Unido~~ do nrnsil,
faz puhlicn: a adhPsão fla JlPpuhliea da Esl honia ú Colwf'nçfí.o
I llll'enaeionnl para a IH'OI er1:ilo da propriedadl' induf;lria I. assignnda Pm Paris a 20 de l\larf:o dP 1RR:J, revisfa ('111 nJ·uxellas
a H do Dt•zt•rn!Jro de 1!l00 n ('Tll \Vashinglun a :?. dr• .JI!nho dn
I!! 11, ~~nm o l'('t~IH'('.(.ivo proloeollo dn etWPtTatJlf'lll o, I' OI! formo
colltll1llllil'oll ao J\linis!eriu das Helat:ões E:-..:II'J'iol'f's a LPf.!a(.'iío
:-~11i~sa nn:la Capital, pnt· :~ola do 7 do eot'l't'nlt•, t:u.ia lradlll't::io ol'l'ieml H('.ornpanha ~~s! e dPet'l~! o.
Hio df' .Jatwit·u, 20 dP FPYPI't•iru dr- l!l'!í. to:l" dn lndt•l"-·ndPnc ia l' ::wu da HPtlllhl ica.

Jose; J.'dLr:

.\!~·,··:

hrchcco.

LPga!~i'í.o da Suissa no B1·asil No. GG '2/'2 - llio de
.TalJt•iro, 7 de F(~vcrcit·o flp 10:.? 'i.
Senltm· Ministro - 'l'Pnlw a honra dn informar a Yossa
l':\"l'llt•m·ia que. por nota dalnda de 1H dn llPZI'rnhro de
I !l·!::. o l\1 inislt>J'io dos Nt>go1~ios J·:~;f J'angPiros da E~-d llflnia lJn-

fil'ienn ao Con~~t'llto Fl'd«'ral da ~~!lissa rp1e a HPpnldira da
Eslllnnia dPcidin. por uma .ll'i vofa(la twla 1\ssPmlJlf~a do Esfatln, «'In 2!1 dP :'\ovc•mbro dl' ifl.?~1. adlterir ú CotJ\'('lJr,iin Jnlr~r
ll:lf' inn:tl l'l'lal i\ a ú pl'o! 0e1:iio da Jll'oprit>dadt~ indll:-;f I' i ai. assi-

.".CTOR

no
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gnada 0m Paris a 20 de 1\Iarc:o df' 1RR:1: rcYiRia Pm Brnxollns
a 14 de Dezembro de 1900 " em \Vashinglon a :? do .Tunho
dt> 19H, com n Sf'll prnff)('nllo df' enrennmf'nl o (v. nrt igo ·t R
da Conveneão) .
De ncct,rdo com o :wl igo 1G. ai i1wa ~. fla Conn-nr,fio da
União de Paris, revista, esta adhrsão produzirú effeito um
mez apôs a remessa da notificação feita pelo Governo SuiRsn
aos outros paizes unionislas, por1anto a parf ir de 12 d~ FPVPreiro de 1924.
Quanto á contribuição para a despeza da Repart.ic;;ão internacional, o Conselho Federal Suisso solicitou do GovPrno
da Esthonia de lhe indicar em QUR classe deseja o ~en paiz
RPl' classificado.
Peço a Vo~~a Excf'llenria rgwirn lomar nota deqqa
adhesão.
Aproveito, com prazet·, este novo cn~ejo, Senh(•r Mini~
t.ro, para lhe renovar os protestos da minha mais alta consideração. - Gertsch
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Felix Pacheco! Ministro de Estado das Relações Exteriores.

DF.CRETO N. 1ü. 37n -

DE

20

DE FEVERElnO DE 19~ lt

Promulga o."J actos fi1·nwdos pelos delegados li-· B'tasil no VIl
Conares.'w da União Po.çfol Ui1iN'1'Sal, 1'etm;'do em Mrrdriri

em Qutnbi'o de l920.
O Pflcsidenf.f' da Republira do:;; 'E.;:tados Unidos do B1'asil:

Ten do samccionado pelo Dr'Cflclo n. lt. 470, de t4 de janeiro dC' 1922. a resolucão do Congresso NW?IlO!•al que appro:vou os actos firmados pelos delegados do Brasi! no VIT Congresso cta Uniã.o Postal rniv·ersaJ. reunido em Madrid no
mez d~ Outubro de 1920; e t.endio-se ef.fecLuado o respectivo
depmúlo de ratifica<;ões no !\linisl.erio dos Negocio~ Estrangeiros do Reino de Hespanha, o.:o~ 30 rl~ .Janeiro rpru:dmo
pas'sado;
Decreta qn c c..sse:; Aot01s. appcnBos pm· cópia ao presente deereto. sr.jam executados f', cumpridos tão inteiramente corn·o ·nelles se contém.
Rio de Jaxfeir·o, 20 de Fevereiro de 1924, 103° da Independencia e 36° d:a Rcpublica.
1

ARTHUR DA SILV.~ RERNARDE8

José Felix

Al~es

Pacheco
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Union Pofltale Univcrsellc
I
COlVVENTION POSrrALE UNTYRRSBLL1~

Conclue

enlr~

L'Allemagne, !es E't.ats-Unls d'Améri-que., 1es Hes Pbilippines, loes aut.I~es posseRsious insulaires des E'tats-Unis d'A....
rnérique, la RépubHque Argentine, l'Autric.he, 1a Belgique o\.
la Colonie du Congo Belge, la Bolivie. le Brésil. la Bulgarie, le
Ohili, la Chine, la République de Colom(bie, la République de
Costa-Ri.c.a, la Ré'P'llblique d'e Cuba, le Dan:emark, la Républiqu~ Dom·inicainre, l'E'gy.p·Le, l'E"quateur, l'Espag·nn et l~s
Colouirs Es·pagnioles, l'E'·thiopie, la Finlandc, k1. Franc.e, l'Algéri•e, les Col10nie·s .et Protecto.rot.s í'arançai·s de l'In:dor;hiiJJe,
l'Ensemble des autres Colonies françaises, Ia Grande-Bretagne
et divers Dominions, Oolooies e.t. Prob~:ctoraJ~ blli,tarllniqfUes,
.1/Inde Britannique, la Commonwealth de l'Australie, le Canadá, la Nouvelle-Zélande, tl'Union de l'Afl'ique du Sud, la
C)ll'éete. le Guatema1,a, la ~étpubliqu1e d'Hal.ti, la ilépublique du
Horu:luras, la Hongrie, l'Islante, l'Italie et. le~ ·Coloni-es italiem.t:e8. le Jrupon, le Chosen, l'EnS>arnble de.s :111 t'res dépendances japOIIlai,ses, la République de Libéria, le LuX'embourg, lf.
Maroc (a l'eX~Clus:ion de la zone espagnolc). le 1\laroc (z,on&
Bspagnol~P-), le ·Mex-ique, le Ni.carag·ua, la Nor"Yége, la Répu-.
hhque .à'~ Panamá. Je Parag.uay, les Pays-Bas. ~~~ Indles Née.rlandai.ses, •les Colonies Néerlandaises en Amé1·ique, l~ PérO'U,
J.a Perse, ta Plü•logne, le Portugal, les Colon:i·es pmLug-aises d'e
1' ~fri'que !·es Co1onies portugai.se.g dt' J'A:sh>: d de l'Océanie, la
Hu:ss-ie. la RépiUblique de St-Marir;. h~ Salvador·, 1-e Territ.oit~~
de la Barre, le Royaurne des Serbes, Cro:at•es d Slovéne,s, le
Royaume dP Siam, l.a Suéde. la Suissc, la Tcfl(acoslovaqui·e,
la Tunh~ir., la Tm'quie, l'Pruguay rt. Joes E'ta1 ~- Pnis dr Venrznp·Ja.
1

Les sou:::sifmbs, plénipot.enLiai !'CS ele~ Gonn~rnements de~
pays {',i-d::>ss:il,s Pnumérés. s'éf.ant rt~llllis t'n Cun,gréH á Madrid, en v·~I~tu >ft.e l'arbicle 25- de la Convrnf..inn postale un:iverselle CIU~lcl.ue á Rome le 26 mai 19.0Wi. on!. d'un .comm.u~n
acoord et sous réserve de ra'tificatioo. rcvi~r ladit·r> Oanyootion con:Pormément. anx dispositions suiv:mtrs:
ARTICLE 1
DKF'INITTON DE L'tTNJON PORT

J..íes pays entJrte lesquols cst conclue la .pré~enLe ConYen·t.ion. ninsi que C~eux qui y adhéreront ultér·ieurement, forment, sous la dénOinination d' Union postale unü.wrselle, un
~•ml territoire postal PDUl' ·l'échange. reciproque dPs COJ'J'e'S:pondanc·es Emi're lNl'I'S bureaux d:P p~t.f'.
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ARTICLE 2
ENVOIS AUQUELS R',\PPLIQCE LA CONVENTION

Les -dispn~itions <Ir cC'Un Con\·cnU.on s'éLPndcnf aux Ieltres, aux c.artos po.;;f ales simples ct av.ee n'pom;e pay1>n. aux:
irnprim1~s do toutc natnee, anx papions
Jaffairos et. aux
écllanitillons de marchandises originaircs de l'un d·cs pays de
l'Union et á destination .cf'Uin à.utre de C•CS pay~. EllOts s'apbliquent égalrment ú l'1'change postal de~ obj.rfs c·i-de.s.sns
entl"C pays de I'Union ct los pay.s ét.rangers á I'Union·, toutes los fois que cet échango om.prnnte los ~;fn'rices dn deux
des part.ies rontradan-trs an müins.

AHTICLE 3
'J'RANSPfiH'I' DF.H DÉPÊí:TTF.R

EN'J'HE P.\YR LTMI'J'HfiPJTER;

REI1VICES

TTETIS

1." Lc~ Adminisl·ratinns drs poRf.os d.c~ pa:,;'3 limitrophrs
ou apf rs :i •('Ol'I'Psponrlrn d it..,cff'1nwnt ont.r.f~ eux sans ~·mprun
ter l'int('J'Illl··diaire eles srwviees d'tme t.ierce Adminis.t.ration,
d•!lrrmhu•.nt, rrnn c,onnntl'11 UCI'Ol'rl. IN! eonrlif.ion~ dn tJ·an~
por f 1le )Plll'~ rl1>pr~clrf'~ rr'CÍ[.ll'lltl'llf'S Ú fJ'UVf'J'.;; h fronf.ii'I''C Oll
d'nnr fronl it'J'r á l'aufre.
·
2. 0 A moins tl'arrangrnwnt c.nntrairr, nn con~idP,ro comrnr
f;f'rvieP~ fiPrs IP!-i fransnnf'ls marifiuws efl'rrt.UI•s dircclnnwnt
entre {)Pux pa~·s. nn moy·cn ·de pll{fllPbnts on bntJmPnts dApPndanl. lf·e l'Uit rJ'rnx, rt crs fr::nH;;port.~. de môm~ mw ernx cffrcttJI"s entre rlrnx: bnr{'anx: d'un m1~mc pays, par l'inLermrdiairn dP ~rrvif'rs ma,ritinws on ·f.rrritof'lia11x rl(;p,rndant d'un·
~mfr,. pa~·s. sonl n;g·is par· l0s fhsposit.ions de J'adil'lc ~ni

vant.

3.0 Lrs hantr::> ~partH•s cnnl radantr~ ~·cngn~t'nt à no pns
nn fitt'n ·postal. ·d'nllligations spr;cialc::.; nnx paqtlPhnl s a ffrrtr•s 1t df':S srrvirrs rr~gnl i rrs do tran:-port. rlf".s coa•rrespnnda:nr'f'~ f'f r!l'prnrla.nt 1l'tm pays dr l'Vnion, rn 1'ehange
dN~ avanlngP.;:; rt. priYilt;gf's qui ponrraient. ,•xistrr nn êf.l·e
insf.if,u(.s rn favr.nr d'unr cnlr;gorio rpwlconque de navires
impo~rr.

marchand~. notammPnl ponr ).f's fm-rrntlifés ct
départ. des ports on ü I'an'iyf\c.

opt~ral.ions

au

AllTlCLE 4
FRAIS DE TnANSIT E'l' D'ENTREPil'r

1. La liberff' thJ t.rans.it r~f. g-arnnH~ daP.s le lnrrifoim
cnfi.f'r fln l'Fnion.
·
Lf'~ c\rlmini:;;.f.rnti•nllR nnl. ]e ·rlroiL rJe snpp.rimr·r In Sf'l'YÍ'rf' posf.al U\'f'r tn1uf. pays qui n'ohsrrvrrait pas lf's di.;;pnsif.inn-; dn ralinl;a prl•r,•rli('TÜ. Cr.s Arhninisft'a1inns
rlniYI'Jlt.
don.nrr· 'fH',;Uhl!lllt•mr•nf. par f.l'!l;gT'Uill!lll'. ayis de l'·t'ffe rllii'SIIt'f'
0

á 1:\dminis,fmfillll inf(·r·,qs0o.
2. J.ps diYI'l'~C~ .:\chnini:-;fl'nfion~; pmdalrs dl' I'Union Jlf'liVPil!.
~·ex:pt>dior rr;ripi'O(fllPIIH'rtf par· l'inll'l'Jll(•diaire d'un,. ou d(' pltrSÍI'll!'s d',•nf r·r• l'llt•R, f nnf di'R l),>p(•elH•s elu~es qw~ d1•c: eorTP;;poll-
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dances a découvert, suivant lcs besoins du trafic ct los convonanccs du scrvice postal.
3. Les corrcspondanrcs c~chang6es on dépêches closes cnLt'C
dcux Atl!ninisl.ralions de l'Union, au moycn des scrvices d'une
ou de plusicures autrcs AdministraLions de l'Union sont. souItli~P~. au prol'it de chacun des pays t raver~és ou dc;nL les sct·viel'~ [larlicip<~rtt au transpor!, aux Jrais tlc tran~iL suivants,
Stl\"011.':

1°, pour lcg parcours tcrrif.orinux:
a1 it 1 f Pane 50 CPnlinws par· k ilngrammr de ]1~1 tr·c:-; et do
rn r· II'S pm;!alrs d à 20 erntinws par l-: ilogrammc d'autrcs ohjcls,
si la dislanco parcouruc n'f'XCPde pas 3.000 kilmw'.lr·cs;
lJ) il :~ fran<~S par l\ilograrnnw de lPftrcs d tl1~ car'los posfn)Ps 1'1 it !tO ePnlinws }mr· ldlngt·arnnw d'anlr·c's oh.inls si la
dislarw1~ pai'l'tll't'lln f'SI. sllpcír·it'tll't' it ::.ooo kiltnnl•ll't•s, lllais
!!'f'XI'f•dn JI:IS ti.000 kilom(~(l'f'S;
(') it 'I l'rancs rífl cPntinws par l,;ilogl':lmnw df' ldlr'Ps el. do
cal'lr•s po~lalf•<; pf :l (i() !'Pnlinw~ por kilogTfllllll1n d':lllfl't'~ oh.iols,
:-i la di si atH'I' pal'r'Olll'llf' csl ~~~ p<'•r·il'tll'!' ü !i.OOO I\ ilumi'•lt'f'S, mais
n·l'~:<'r.,dl• pns !1.000 kilom1\(r·rs;
ri i :\ n frmws par J.;ilogmmnte dP lt>tl r f'~ Pl th~ carfr;; r osI aiPs !'f ü. HO f'f'rtl imes par kilogTammP rfauh·c•s nhjcl ~, si la
llisl :nJcr' pnr·r·nur·uc f'Xet~df' U.OOO l\ ilonH~f r·e:-o.
:!". Jlfllll' lPs parcom·s marilinws:
t(l :\I f1·a1~e f>O cr~n:mH'S vat· 1\il.ngrarnmn dP lPIIrf';.; pf dt'
rru·lr'~~ po~laí1',; f'l ü :20 el•nlinws p:u kilogTarttmf' d'rnllt'f's oh.iPis.
si lc IJ':t.]PI n'exel•llt' pas ::ou milll'"' m:nin~. Trllil!'fflis. ],. l.1·:n,,,_
}1ol'l. n':il'il ir.lt' sur trn !l'a.i!'t n'flxel~danl. Pfl'-' ~mo mil!Ps , ... ,
~Taluii :.;i l';\dtttini"fmfion inlr'I'L's~{·p t'l'r.:rdt. 1Vj;1. dtt !'hf'f flp.:,
:J,~pt·c 111·~, lt·nn·'IJflt'l !'•I'S, la r<'•nJlmór ai i1111 a !'fi~I'Pn! f' :1.11 ll'an:;i:
f r• i Til ot·!al;
l1) it .'f fr·arws pat· kilogramtYW d~~ ldtr·cs r•! dP ra:·fps l)fH'falPs nl ü r>O e1•nlinws par l\ilogmmm f'rl'ault'I'S oh,iPis. Jllllll' lf's
f!changPs effc'rlw'R sm· un parcom·s Pxcrídant. :~oo millt's marins.
enlrc pays d'Europf' enfr·c l'Europc cl les porls ci'Afrirpw et
(L\sic sur· la l\lt>ditPiTanr~c~ ct. la l\íl't' Noit·c ;lll dt~ l'un :l l'nul.r·~
df' CPS porls. rt pnfre l'Enropn el l'Am(·riqur• du Nnr·d. Les
me">,,ws prix S(Jllf. applirablPs aux lransporls n~sllt'f~S rlans loul.
11' r·pssorl dP l'Union entre clenx poi'Ls d'trn rnômc R'tat. ains1
q11' c~ntr·e ]Ps ports de denx R'fats flp:-;sPr·vb pai' la mt~mf•lig-rw d~·
pnqnPhCJfs lorsqnf' 11' l.rajPI. maril itnl' n'Pxet~dr' par l.ríOO millrF~
nulr·im•;
,.) h 8 francs par kilogrammr dP lf'ffrPs ('f de !'ar I es poslnll's 1'1. :\ 1 fr·an~ par kilogramntf' d'<mfrf's ohjPis. par tnus 11'~
f.ran~porls nf' rf'nfrant. pns dans lés
cnl,~g-orics
(•nonc,;es anx
nlinríns art. 1J ci-desSllfl.
En cas cln franPwn·t. rnarif.inw Pfff'cfué par df'ux nn p]nsieurs Aflminish·ationi'. lr" frnis rlu parrm1r·s lolnl 111' JWllVPrlf.
pas d•'rn.;;spr 8 francs pat' 1\ilngTnll11lll' dP lPI.fr·,,;; Pl. dn rnr•(p;;
po..;fn]f'S f'f, 1 !'1':-lTlC par kilo!!l':ltnll1f' d'aufri'S nhjt>fs: CI'S fr·ais
snnt, ]P rn:;; ~~ehr;~tnt. rrípartis Pnl.r·p lf's Administralions pat•firipanl. r:n trnn,::port. nu 'JH'G'I'nfa df'.<:; distancPs pnr·r·ournPs. snns
pt•,'·.inrlírf' rlrs arrangf'mrnf~ di ff,~rf'nl s qn i JWII\'1'11 f illli•T'\"f'll i I'
t•rlf l'f' li'~ pai'( il's infc~l'C~SI~PS.
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.1. L'entrepót, clans un rorL de dépêches closcs npportées
un paquebot ·Pt d(•s'tin<~es ü êfTc reprises par un autre paquebot donne lieu au payemcnt. d'une rémunérat.ion fixéo h
l10 centimes par ~me nn profit. de l'Office des postPs flu lieu
d'entrepôt, pourYu que> Cflt Office ne reçoive pas de payrmenf.
pour un service dr transit f.erritorial ou maritime. Toutefois,
lo simple transbordemenf ele paqlH"lwf. ft ·pnqurbr,1, n" dorme Iiétl>
lt. aucun payement.
ú. Les correspondances échangées à découvert entre deux
Administrations dP l'Union sont soumises, ·par article Pt san~
égar~ au poids ou à la destination, aux frais de transit suivants,
r~r

~nv01r:

Lettres . . . . . . . . . . . . . ~ . . . .
Cartes postal e~ . . . . . . . . . . . . . .
.'\ntrP~ objet~ . . . . . . . . . . . . . .

G

centimes

pi~ee;

2 % centimes piêce;

2

~~ rentimr~

piecP.

ü. Les prix de transit spécifiés au présent artirle nc s'appliquent pus aux transports dans Union au moyen rle scrvice
f~xtraordinaires spécialernent créées em
entret.enus par une
Adminislration sur la demanrll} d''JD~ 011 de plusieurs autres
Administrations. Les conditions de cet.te catégoric de t ransports
ront réglrf:'F-: ~li' g:t·~~ :1 gr~ f'ntrfl lrs Arhninistratinn;;1 intére~~ées.

En outre, parlouL oú le lransilant terrilodal que maritim&
actuehnent grat.uit ou soumis :1 fies rondit ionq plus av:-tnt.ageuses, ce régime est maintenu.
7. Les fais de transit e f. d'enf rf'pu! son I. n la <'lun;;f' cl1~
l'Administration uu pays d'origine.
~. Le décompte général de rfls fJ•ais a liPn sur ln hase de
rcl(~vé~ établi ..-: une f ois tons les f rois ans, prndant u11e '"~ri ode
de 28 ,ioun;; ü détorminer dans Ir rtrglrmt'nt. d'rxl~l'llf inn do la
pr8sente ConvenLion.
9. Sont <'xemptes de tous frais de transi! lcrnl orial on
maritime. let; corrcspondanc«:'s mentionnécs aus §§ 3 et .1 dfl
l'art.icle 13 ci-apres; les c arfes postales-r,~ponsr renvoyées au
pays d'originc; les objcts récxpédi~~ nn mal dirigés: les rebuts;
'les avis de r'~ccption; les mandats dt~ posf e r~!. ft•~i<.; uut.I·r::; doeumenf s relatifs au service posta I.
10. Lorsque IP soldr annuel de~ décompfe~ dr~ fmis de
transiL et d'entrepõt entre deux Administrnt ions ne dépassP
PUS 1.000 francs, l'Administrnfion débifrieP ec;f PXÕllt;J'i~P. de
tont payeruPnt df' c e chrf.
C'~t

ARTICLE 5
AF.RVICER AÉRIRNA

Sont nssimilés anx scrvicrs extraordinairrs dont il t'st. fait.
mentlon ft l'articlP -1. § 6. les services aériens Mablis pom· Ie·
t r·anspor~. de correspondances entre dcux ou plusieurs pays.
Les eonditions du transport. sont tMterminées de gré à. gTé
entre les Administrations intéressées. Tontefois, les feais de-

.\f;'I'US JJf) l'UUEil I:XECuTI\ O

Lt·antiil.

afl',;n~nts

ü. elwque par·cours

effectw~

par \oie aérienll'l

sont. nnirontH':i pour toutes Jes Administration:o; qui font cmplui

de cc H'rvice sans participcr aux .frais d'cxploilation.
AR'riCLE ü
T.\XE::;,

::-il)lrJ'.\XE

ET CO.:\!JI'l'IONS GJ~!'\ÉH.\LES
ENVOIS

.\l>PLlCABLEH

AUX

'1. Lcs laxc·s pour lc transpmt dcs cnYois po::;[aux dans Iou! e
r,··IPnduc de l'Union. y cmnpris lcur remiso au <.lotnicilr. dcs
rle.~UnatairPs dans les pay;:; (le l'Union. oú lo srrvi1~e cite distribution rsl. nu srra m•g•anis<\ sont rix0('-; 1'11 ea:-; d'ü.ff~·unl··hi:'i~e
nll'nl eonnne il suit:
1", pour le::; lc_ttre3, ü 30 Cl'lllime:; puur lc pt'L'mier vuiiCh
dr· '!D• grammcs et ü :25 crntimes Jlar ('.hartuc lJOid~ do :.!0 gr·ammr~ ou fractiun ·do ·!O gmmnws au-d1·~sus du Jll'l'lllif't'
void-;
de. ~O grammes;
2°, pour lcs eart(•s poslalcs, h :30 eerllitue;; !JUUI' la ~.;arlo
:-·impln ou pour chacunr drs drux parti e<:> tf,, Ia ~art0 avrc rr'ponsl' pay.(íe;
3°, pom· los imprimés de fonte natun•, les papwrs tfaJfailf'S PL ks f~cha.ntilJons de marchaudises, iL 10 c.cutiJUes pat·
t'haquc oüjet •lll paquet porf.anL une adrPssc• pari ieulit~r~~ d
p<t.t· ehaquc poids de 50 ;.:!Tamnws ou f!·aet.ion dn 50 gi'arrurw.;,
JWlii'\'U qm• e<'f. objet ou paqur~t nr r.ontien ne aucunc lPU.T'C· ou
note mauuseril r ayant !e earaet.ere dn eoiTBSpom.lanee at~Ltwllo
1'1. pcrsonnelle, ct soit conditionné uc manit'~n~ ü pouYoir êlrt:

faeilcmenL vérifié.
La Laxn dcs papicrs d'aJfaires IH' pcut êLre inférieure }t.
50 eentimcs par .envoi; la taxe des ~~chauf illnni3 nr• rwut t-frn
inl'érieure à 20 ccntimcs pa1' cnvoi.
BxeeptionnellemcnL, los imprcssions eu n~l i e!', ü rusagH
sp1!eial ·rles avcugles, sont admise~ au tarif de G eentirncs par
-envoi et par chaque poids de 500 grammes ou fraction de 500
grammcs.
·2. Il peut Hrc per~.;u, en sus des taxes fixées par le partagrapho préc.édent pour touf. ob,iet. transporU\ par tdes services d'épendant d'Actministratiom; étrangeres :1 l'Uniou, ou
par des service::; extraordinaires dans l'Union donnant licu ~~
das frais spéeiaux. une surtn,- . . r:1 ;·apport. avee ces frais.
I,orsquc le Larif d'affranchissemenf de la curte postale
himplc eornprcnd Ia. ~urtaxr autorist'.e pa1· l'·alinéa précédenf,
Cf} mt~lll!;t tari t' !~St apr,licable Ü <~haeune dos j)Ul'f.ins de la f'.a.rfc
postal e •aVCG rr;ponse payt~C.
l .. e pays de. d:estination rsL autnrisée :1 pCTG8\ o ir, pour lt::J
objets adrcssés po:4e rest.antl", 11n1~ ..;11rfa~r i'lpéeíalc d'a.pres sa
l.,~;)~;!;:J.fínn ínlt!nH~. J,:, hllrl<l~\1! !11' :--11iL Jlil; l'nbjr-1, rn r~as
de
rrr>xm)rlif.iUU 01J dr~ UIÍ~C

1'[1

l't•hllf.

·::. En. ca~ d·absenen 011 d·'iusnfth<.uwe rfaHmneltissement..
h·~• olJjcl s do c:orresponda.nce de Loute nalurc ;-;onL passibles h
Ja. char;o dcs destinatair~s • .U'une taxe double du tnontant '.ct~
J"a.ffranchis::;ement manquanf, ou de l'insuffisanc,e, ::Htllt:l ~IU8
ceHc taxe puio~e êlrc inférieur.e à 30 centimes.
·
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!1:. Les ubjet.s autres que les Iettros et Ies cartos postales
uoivent être affranchis au moins partiellernent.
La faculté de ne pas affranchir ou d'·affranchir particllcmcnt ne s'apvliquc pas aux: ll'ttrcs et eartcs vosta.les ni aux
autres ohjrls cxpt;di:~s aYre l'inlt>ulion t;vidcntc d't;viLt~t·
l'al'franehissenll'llt.
5. LPs ·lei Ires n.-• pouvrnt pas dt~passrr le poids dt~ 2 kilogramrnes, ni vrt;s<>ntrr l;Ur aucun de leurs cütés une dimcnsion ~upériPllrP il. /15 crnt.imNres, ou, si ollcs ont la formo dt~
roulrau, 70 CPnl imi•! t·rs de ltHJ;.!UPur t-1. 10 ccnLimt'd rrs de
diametre.
G. Lcs patttwls d't'clwntillum; de marchandit5es HC pmlVPnt renfernJcr aucun objcL aynnt une valeu r marchando; ils
110 doivent pas dt;Jlas~u·r· Jp poids dl' ;,oo g·mmmt•s, ni pr·,;_
sentct· ucs di111Pnsions supéri~urcs à 30 cenlimelrcs cn longucnr, :!0 ccntimdt•f\..; nn largcur et 10 er~nt.imM.rcs cn {>pais-·
~our ou, s'ils ont la forme de roulcau, ü
30 ecntimdre:-i Lh.!
]ongueur Pl 15 e,_mtirnetrcs de (liameti·c.
7. Los pa.qucts de papicrs cl'al'f3il·c~ ct d'imprinv:-s no
pcun•m pas dépasscr lc poids Je 2 kilogTammcs, ui pt·<~senl.er
t:Ul' aucun de lcurs eõtés, une dimcnsion
snpérieurc ü ,'1:)
l'f'lll imelrcs. On peut, toutefois, admct.tre au transport var i:.t
pusle lcs paqupls cn forme de rouleau dont le diameln• no dévast5e liaS tO ccntin!lJll'l'S ct d11l1l la long·cur IÚ'Xc0de vas
15 L'l'lltillli~l.l'I'S.
Los vaquets tl' Ül1lH'imés dc::sliiH~S à l'usage S()<~cial de:;
av<·nglcs ainsi qw• lcs Yolumcs imprirnt;S cxpédit;s isolt~nwnL
lJCU\"<'IlL aUendre le poid:' de 3 kilogrammc:-;, mais uc pcuVt'll L
dt'•passPt' lcs ·dirnc•H:-;ions próvues vour ll's uulrt~s catl'gorie,...;
d"illllH'ÍilH~S.

8. :::;ont ''xclus de la llJOdt;J.alion de (axP )ps fimbl'c:--; (lU
formull'ti d"aiTnt<ltllis:;t_~HWIII, ,,1Jlitt;r·•;s ou nun, ainsi qw· l."ll"i
illllJI'ÍIII{·s eonslifuanl. ~~~ sir,ne I'I'}WI.'Sí~ulal.if tl'uue Yalrur, saul'
iPs .-xe.-pl inns a ui orisécs par I c lteg·lemenl d\~X<~culion de la
pré:;entc Gonvenlion.

AltTJCLE i
Ol3J Bl f-i

HEco;o..tl\J.\NDl~S;

:\ \"IS
DE
H/~CEl'TION:
H E r\ t;El ti.'J L'\1 EN l'S

DE1l.\NDE

IJC

i. V·s ohjeb; désif;llt;s dau~; lael ide G peuveuf. Ml'e expr'>ff"'('UJlllllUBUation,
Touí.dois, lrs parties «HéponsP.» adhércntes aux cartes
JHJst:ales 11e rwuvent êi re l'Pcmnmandées par les exrH~Iditeur:=
pl'iillitil's de ce::; envois.
~. Tout ~~nvoi I'ceomJnandt~ esl pa.o;siblc, :t Ia ehargn
de
l'PXJlt;dilt'ur:
1", du l"·ix rl"aiTJ'llllt:lli:-;spJu<·ul nl'dinairr df' l'r•moi, S!'lon
r.a JJalut·<·;
2". d'un droil. fixe d!' rreommaJHl.atiun dn 50 t·enLimrs au
maximum, y compris la délivrancc d'un lmllctin d<~ ·dt;pol ü.
uu~s SUUS

l'expt~ditru1·.

3. L'exvéuitcur tl'un objeL rccomu1anué pcut u1Jlcnir uu
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a vi~ do réception do ceL objet en payant, au momcnt du dt'pôt,
un droit fixe de 50 centimes au maximum.
Le double de ce droit, peut être perçu pour los avis de
rrccption demandés port(írieurement an dép·jt de l'objet ct
pour l<~s demandes do renseigncmcnts relatives at:x objels
ortlinaires ou recommandés. S'il s'agit de <.Jcmandés do ronseignrmPnL cmwertant rles ob,icts recOI•lllJandé~, aucune taxe
!l'est perçue si l'expéditeur a déja acquit t(~ le droit spécial
puur obtenir un a vis de récept ion.
AllTlCLE
ENVOTS CONTHE

~

HE~lBUUilSEl\lENT

l'PeonuuaJHiér~~...
P•~llVPnL
être
de !'embonrsempnf dans ks rc~blions r~ntre
les pays tlont lcs Adminislrations convicnncnt d'assuror co

l. L1•s

corTesponcan1~:·s

f\XJH··~Jüír~s ~t'c\·ríC's

:-crvicc.
Ln~ ohjels eontru rembuunienH•nt souL sr.unu::; aux
formalit,>s PL aux taxes dcs envois r~'commandés.
L'cxpr'ditcur paio, cn outre, un dt'Oit fixt~ de remhoun;elll!'llf. rlc 1 O centimes.
Lo maximum du rembOJUSemcnt est égal h eelui fixé
pour lcs mandats de poste à destinai ion du pays d'originc de
.i'P!l\"OÍ.

Sauf anangcmont contraíre Pnh·e 11·111 .\rlministrations
inh'rnssécs, lo montant du ·rPmboursr~mPnf <'SL ''Xlll'inu' dans
la nwnnaiP du pays de destinai ion.
:?. Snus la mênw réservc, le montant cncaisst; du ckst.inalaire doit êlrc trasmis à l'expéditcur au moyen d'un mandal d!J
po,;f e apr(_•s tléduclion d'nn droi t. fl'cncaisscmcnt Llc 15 cent.inw:;
l'f. de• la faxP o1·dinairc dos manda•.s ~aleuléc sur lu munta.nL d:~
n•liquat.
Les mandats de I·t•mb•mr,;emc•nt, qui n'onL pas été vayés
aux héndieiaircs pour un mofif qurlconquc, nc sont pa<! rcmhour~és i\ l'()fficc d'érnission, ct lc montant cn reviont. rlMinií ivomcnt. it l'Admimstration du pays oxpédif eu r des envoi5
gr·ry(~~ Llc rcmllourscmcnt, avres rcxpirafwu du délai lég·at
de JH'C~eription.
A tons Ic~ auLres éganls les mamlal::; 1lc rcmbom·s~~menl
~ont. ~numis anx dispositions fix(~cs par L\l'l'i.lllg-cment ermel•nwrll. Ic scrvice dcs mandats de po~tc.
:3. La pcl'Lc d'un cnv:>i rw~nmmandé gl'evé uc rcmbour·semcnt. engage la re~ponsabil ité du srr·viec postal cnvers l'cxpéditrur dans lcs cnnditions rlrtl'nrlinées par l'at·Lielu 10 ciap!'i~s vuut· ks envois rec{~mmandés.
't. Les :->utHmcs eneaissécs nSgnliei'Pmenl du tlesf.inafait'P.
d1~rlucf íon failc rl1~ ·Ja taxe fln m:.wcl:l.L ef. du d1·oif d'cm·.aisscJIIl'lll, Slllll. garanl.ies· à l'expéditl'tll' dans lt~s l'OJHii'l ions d6f.crrnin,;l':-> '[lar· I'ArTangcrnent t•orwer·n:mt lo '-'l~t·vien dPs matulaf.s
1\• posf,. poli!' les sommcs cnnvel'lii'S en mandais de poste,
:-au r :lans le cas prévu a.u :?" alitH~a du § 1 du l'al'! i ele ·tO cianri.~s.

5. Si l'envPi a été li v ré an dcstinatairc sans: encaisscmcnt
mont anf. du rcmboursemcnt., l'cxpéditeur a droit à 1m c inLlcmnité, à moins tiUC lc non-cneaisscment uc snit du à uuo

f lu
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lauLe ou une négligencc ue sa pal't. L' indemnilé ne pOul'l'cl.
dépassci·, dans aucun ca:::;, lc montant du remboursement. ll
en est de même, si la somme encats:3éo du destinataire est inf6rieure au montant :du romboursement indiqué. Par le f.ait;
du payement de l'indemnité, l'Administration est. subrogée
uans les droits de l'expt~diteur pour tout recours éventuel
contre le destinatairc ou les ticrs.
La responsabilit«~ incomb1~ ~t l'Office dtt pay~ de dcstination,
~t moins que cclui-ci ne puisse prouver que le n,m-cncaisscment du remboursemenl cu l'encaissement d'une somme inférieuro est dú à la non-observaüon :d'unc disposition régi.emcntJaire par l'Office du pays d'origine.
6. Pour les envois g1·evés de remboursement dont le monlélint t'llcaissé régulierement du destinataire n'a pas été transmis ú l'expéditeur, l'Office d'origine esl autorisé à payer ce
monlant à l'ayant droit au plus tard dans le délai d'un an
à partir du jour qui suil celui de la réclamation. Ce payement
a Iicu pour le compte de l'Office destina.taire. L'indcmnit1.í
cventnelle ponr les envois grevés de remboursement livrés au
dcstinataire san~ encais;-:;ernent. du montanL indiqué ou contrc
encaissement d'unc sommP inU~rieur0, ainsi que pour ics cu~
voiR dont lo monLant a élé t~neaissé fraudulcusement, doit être
pa}ée par l'Offkc d'origine à l'aya,nt droit dans le même déJai. Lo payemcnt s~ fait égalP-ment pour le comptc de l'Offic(~
destina ta ire. si la rcsponsabilil é incomhe à cet Off.ice en vortu
des dispositiom~ dn § 5 précédcnt. Il en est de même, s1 l'Of··
ficc d2stinatailc réguliercmont saisi a laissé s'écouler six moi..;
sans ~_ionnrr de solution ~ l'a.ffaire. Cc délai est. portó à neur
moi~ dans le;;; relatil'nS avec les pays d'outre-mer. Los délui~
comprenncnt le temps lH~ce~sairc~ pour l'cxpédition de ia demande h l'Office dc~tinatairc ct sem renvoi à l'Officc d'or1ginc.
Toutcfois, l'Office d'origine veut di fftSrer exceptionnellemenl le dédommagcment de l'expéditeur au dclà du dclai pré'~it.é, lorsquc, à l'expiration de ce clélai, il n'cst pas encore fix1S
f"nr lo sorte de l'envoi grcvé de rembourscmcnl ou sm· ÍC'
1·e~ponslabilités encourues.
L'Office destinataire esl tenu de r~stituer à l'Office exp«~
tlitem· les sommes avancéas dans les conditions prévues au § 5
précédent.
ARTlCLg 9
CARTES D'IDF.NTtTÉ

i. Chaque Administration peut délivrer. aux P•~rsonnes
qui en font la demande, des eartes cl'identité destiné~s à servir
rle pieces justificativos pour toutes les transactions effectuéefi
par les burea.ux de poste. Ces cartes sont valables dam; tou~
l·es .pas de l'Union sauf dans r.eux fl'.ti notifieraient. lrnr nrm<Hlh~sion à ce ::ervice.
2. L"Administration qui délivre une carle d'idenL1té ·~~t
autorisée à. percevoir, de cP ehef. une taxe qui doit. étre rcpréscntéc rm timbre.s-pos'tc sut· la cartc; ectt.e taxe rv' peut.
êtrc supéri~ure à un franc.
3. l.es Admii~istrations ~on.L d.égag·ée; de ioufe l'I'SPOlli;abilité Jor~cJlt' i1 e~t établi que ln liVI_·aison d\m cnvoi por:1tat ou
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te payement d'un mandal a l'll Iicn su r· la pré~entatior~ r!' une
r·arle d'idenl itú rüguliere.
i. L e ti I ul:ür1~ d'uw· carte 11· il.kmLilt~ P!"t t'C:-'U(ln::;ahle de::~
ronst~qut>nces qut~ pcut entrainf?r la Pt~rtr, la sotÍstractinn llll.
ri'11J{llui fraudulellx de la eal'll'.
r,. La cartP d idcnf.ilt.S e~t valablc petulanl. ueux an5 <4.
p;11·i il' d11 jnu1· de ~on (•mission. Si. pend3nt le délai tü va,Jid i I,·. <li~ la c arte, la physivnolllif' ün titulaire s'est m•Jdifiée it
ld poinl qu'elle nu concorde plu~ avec la photographic ou Io
l-tg·nalcmcnt, la earte doit ÜÍI'P r<>nouvelée, même avant l'oxpir·al.i••n de ec débt.

.\JlTICLE 1O·

1 . Bn c as

ti'~

perle d'un em v oi recommanàé cL

~a v f

lt! ca ...

df) f'orec majt>11l'P, l"t:Xpt·~ditetll' a drnit h llllH iud~~nmitti do t'11
ft'anc;-;.

Tnulefoi~~ lt~~ .\dmini~:3lralions sonl dég·agées de l.ouLc resvunsahilitó pour la. perto d'envois recJmnmndé:-; dont I~ contenu t.omhc .:;nns le coup eles interdiction~ pi'ÓVII''S h l'art.ielE't
tH. ~ ~. de la rn·~sente Convention.
~. Lcs pays disposés à se charger des risques pouvant déJ'i ,.Pr rlu ca." de force majeure sont autorisés à pcrcevoir de ce
f'llr·l' '-ill' l'r·xp6rlitent· une snr't.axe '.:.in r:íO ePni imes a11 maximum
J•P:tl' elmque envoi reeommandé.
:l. L'ohligation de payr1· l'indenmilé ineoml.w à i'AdmiIli.-dratinn donL I'ClÜvP ll' bu1·ea1L expf!dití~UI'. Est rPsorvé à
rPitP .\dminist.rat.ion IP I'PC0m·:-; coniJ·,~ J'arlmini-.tration re::;;ponsahh'. e'f'sL-à-dirt• eontre l'AdminisLr·a.tiun sur lc tPI'rit.oi:·,!
011 dans IP :-:prvirc dn laquellP la perte a PU lieu.
En cas Je pcrte, clans dt>s circon:-5tances' fie forc.e majeure.
:sur le tcrritoire ou dans le service d'un pays se chargeant. des
risques mcntionnós au paragra•p·he prPcédenl, d'un objet rer.ommamlé vroYenant d'un aul.re pays. le pays oü la perto a
"U lieu f'.ll Pst l'esponsable dcvant l'Office expédihmr, si re
dernier se charge, de son côlé, des risques en ras de force
majeurn à l'égarli de ses expéditeurs.
í. .Tusqu'à prcuve du eontraire, la respnnsabilité incom],l' à J'Administration fJU i. ayant reç·u l'objct sans fair1~ d'ob~r·r,atiotJ, P( Ma11t misc en pos~~r.c;;sion de fous
!Ps moycn~
rt'·g~Pmentaircs ct'inv,cstiga1.iml. ne iJ!fl,Ut. ,;fablir ni la déli\Tancc au dostinataire, ni. s'il ~- a lie.u, lu 1J'ansmiss·ion régulitlrc it l'AdminiS'tration i:iuivanLr. Pour les envois adres~C·s po:-:;lc restante. ou eons·ervés f'TI instanc·r. ~t la disposif íon dcs dostinatairr;S, la. respommbilité res~e par la déli•. -,·;mcc ú UJH~ JH'!''Onne qni a justifit~ dp Hm ilit?ntité ~uivant
)i'S regles en Yigueur dans In pays de destinat.ion, t"{ dont le~
~.nm" f'! qualitr~~ ?.IHll <·nnfOJ'It.'Ps anx indiealion:' d1' l'adr·N;RF;.
::>. Lf'. p·ayemcnt dr l'indemnif.ó par l'Offie1~ c~pédileur
tlnif avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tnrd. dans le
d1··lai dP :-;ix mnis h partir r1n jnnr de la rPelama.l ion.
Ct~
rlo"l:li Pst pnrfl- i1 nruf mois dan~ lPs relation~ avr.e lfls pays
trllttlr,~-nH'r.

T/Oft'it'P l'XlH'rliLeur a 1:>, fa.euii..é dt> differe1· nxcPpt.ion"''lli'lllPnf. !e l'Cg']PITient dn l'inindf~lllllité llll delit dtt Clélai

lll't'eif ,, lorsquf'. ii son t'xpiraf ion, il
L<'ÍS dl' 1921- Vol.

n

n'l"sl

pM

encor·~

fi:té
7
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sur le son de l'objet recherC'h~ ou lorsque la question de
savoir si la pe-rte de l'envoi est due à un cas de force majeure n'est paM encore tranohée.
Toutefoi~. I'Uilice d'origine cst. auto!'i:·H; á ((,}í;illl•}ressrr
r~~~éditeur pour lc comptc de l'Offi.ce intermédiairc ou ttestinataire qui, reguliêrement saisa, a laissé s'écouler six
moia {neu1 mois dans les 1·clatiom; avee 1(\S pay:; 1fnulre-·
mer) sans donner üe. solution à l'affaire.
L'Office responsable ou pour le compte duquel Ie payement est effectué en conformité de l'alinén précedenl est
temi de rembourser ~l. l'Office expéditeur le montant de
l'indemnité e.t, le cas éct.éant, des intérê.ts dans le délai de
trois mois apres
avis
du payement. Ce remboursemcnt
:r·effectue sa·ns frais puur l'Of:tice cr·.;dib:>.ur, soit. au moyen
d'un mandat de poste ou d'une tt·aite, soit en especes ayant
cours dans Ie. pays c-réditeur. Passé le délai fle trois mois,
Ja somme due á l'Office expéditeur est product.ive d'intrrêt.~.
á raison de 7 o/c l*an, á. dater rlu jour de l'expiro.tion du dit
d~lai.

Dans le cas oü un Offic·e dont la responsahilit~ ~st
dOment établie, a tout d'abord décliné le payement de l'indemnité, i1 doit, en outre, prendre à sa charge tous le~ frai~
accessoircs ~·é8nltanf. du retard non justifié a>pporté au J)nycment.
6. ll ~t -e.nlendn que la T'éclamat.ion n' nst. ndmise que
dam~ le délai ~·un an. à compter du jour qui suit. le dépOt.
à la poste de l'envoi recornmandé; pa!l§sé ee f er·me, Ie réol&mant n'ra. droit á aucune indemnHé.
7. Si la perte a eu liP.u en cours d1) t.ranl:!porl. saus Qu'il
101-t possiblr. d'·établir sur le terriloitre ou dans lo servkn
de quel pays lc fait e'est accomplj.., les A:dminist.rations en
cause supportent Ie dommago -par parta égales.
8. Les Admini~t.ratinnR cessent. d'êt.re re.sponsables de!=!
envoifl rPcommandé-s dont Ies ayants <lroit. ont donné reçu
et pris livraison, ninr;i que des r.nvois dont. elles ne p~uvont
rendr.e compte par ~uite de la destrnefion deR df)('umenLR de.
1J8n•ice pnur r a use de forrr- majenre.
ARTICLJt q
RETRAIT

UE COIIIIESPONDI!;NCEH; MODIFH:XI'lO:'<
D~A CONOITIONH D'F~VOI

DE

L'.\!JitEHSE 0\1

1.. L'expéditeur d'un ob,jet. de corrPspondancr peut 111
fs.ire retirer du Mt'Vire ou en faire modifier l'adrp:;se. lanl
QUê cet. objet n'a pas été livré Rtl destinat.aiTP:
2. La df'mande à formuler à cet. ~ffet e.st transmh~P, par
voie postalr ou pa1· voie t''lrgranhique a.tt:x frnis rh~ l'cxp{>diteur, qui doit. payer, savoir :
f", pouJ· tout.e demande par voie llO«Ialr>.. la la:t~"' ~lppli
r.able it une leU.rê simple recommandée;
2". pour touf.e. demande prur voie uq~~~~raph ÍC]\11'. la tnxl~
du télégramme d'aprê~ le t8.rif urdin&ire;
3. L'ex.}Jéditeur fl'un envoi recommandé grev•5 de rcmbollrseme.nt peut, oux condition~ fixées pour les demandes
dé modification de l'i1dr9sse, demander le dégrévemcnt total
ou pRJrtif"l du montE\nt du re.mbour~ement.
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l'JXATmX, DES tQUIVAI...ENTS PAR Jt:\PPORT MT FR.\NC POtJR
'f',\XES A PEHCEVOIH. E'f LEH COMPTEH A HÉULEI\

LES

LI• rr·ane pris puur LaHn des taxes }JOSlales s'culcnd dn
frane-or· cnnfornw au poids ot., au IJII'•~ Ot'.:' mnnnaies d'or·

](~gislation cn vígucul' dan~ IP:-; di\ t•.rs pays qui
nnt adopüí cetto unité rnonétaire.
Dans fous Jcs pays de l'Union lt:'·S fa~t·s sonf. (ítablics
•fapJ•ês nue ~~qui valencc eot-respondn11f, au~si Pxacf f~mtmf. que
Jlll!-'~i111c, rlans la monnaie aet.unlle uo crraque pa~ s, a la valeur riu f r-anc-or.
Quant aux rt:'glPmrnu~ qu'onf à :-;o fain• r_•.nfrt• cux los
Ofriccs post.au:x dns diver.s pays nn exécution cJ(~!'I di·sposit ions de la IH'(~SPHIP Convf\llf ion. ponr solde de 1PUT'8 eçnnpt.e~
rrciprnfpH':~. ils ;.;:p font. fllll' la base dtl frarH'-01'.

,··t.ahlis par· la

AHTICLJ1~

.\FFH .. \::\CJIIHHKr\lEi\'1' IIEH

i3

K'\VOIH; CIHJPONS-1\ÉJ>t '~ :->~<:;
DR POf\1'

I·'IL\NCJIJSE

1. L'affran(~hissemenf. de tnut ••nvni (lliPkllll<JtH'
pPut
Nt'"· OfH~n• tllOit au tnoynn do timbre!'-po~f~~ valahlf':~ dans 1~
pays d'ol'iginn pour la. corl'cspondllnce df.'~ pnrf ieulior~. soit
a11 mo·yon d'rmpreintes de ITH\r'll'irlo~ à affml1Chir. nffi{~lnl
llt(•nt adopt/•f'S f!t fnncUnnnanl snus lfl co;ntrúlf•
irnnu;diat, d~
i'.A..dmini8trnlion.
P.nn t rcms1 drTéC.f' cnitliW' clumrm f uffra11c;' i s : l "S ~~a1't.e.:::
r6:,onsf' pnrt.ant des timbros-postn du pays d'·('mission
dr,
crs cart••s. les envuis réguliercmant afranrhis po11r !PU r· prelltler }Jarr.nnrs d. <lont lt'. compUmwnt rtr~ taxe· a f'\f.r~ acquif.t.é
avant lmu' rt;c~pédition ainsi qui los jonrnaux nu paquet.s
dr· .1011rnaux 11nnt. la suscr1ption porte la nwnl.ion t.\bonn~
IIHmf.s-pn::;t.(•~ nu llnn ment.ion ~~rtuivalPtlf. f't. qui ~nnt. e~·~
difí~ f'll n·r·tn dl' L\rrangexrwnf. parti cu! in r s11 r ](ls abontlf''rrll'nl.~ flll:-4 .Jmu·nanx. prl'~\'11
i1 l'artirle ?1 '''' la. pr·r~srnfe.
4:nr:YC'11!Jnp.

:2. DPs eoupons-réponst' pcuvenL t~lrt•
nti:-;t• ''" vcnL~
dont les ;\oministrat.ions rml at·f.rpU· de se
débit.. LP prix rll' vrnt.{' mininnnn d11 couponrnpoit~e eo;;f. de 50 centinv~s ou dP rwwivalruL
de cctte
~':Jtllltlf' dans la rnonnaio du pay:o' qui lt• débito.
Cr eoupon ('St 6changt•ahlr• dan~ temi pay:.; d<' l'Union
t·uniL'P un I imbt·n ou dPs I imhri'S rf'pi't~snnl.ant. l"affranl'hissPmt•Ilf d'unn lrttrr :o;implc ol'iginair·e dl' eP pa:vs ;, desfi uafion l)p ]'('t.rangcr. Toutrfois. r~ehanJll' doi I Rn fairc
ay;,ni. J'roxpirafion du dt~uxii)mp moi!'! qui ~miL l'f'llJi de l'érni~
~;iun: c~> délai Pst ma.jnr(~ 1h~ quafrp rnois dans lt~s rP-lations
:,,..,,. ll'f' pay!'l ri' nutro me1·. J,n HeglPmenf. d'c'xeeuf inn clf~ la
c:n!wnnlion d(~(,TnlinP 1"~' allfJ'f'~ t•cmdit.inns dt\ rPf. échangc
Pl nnf n.m1nrnt l'intP·rn'nf ion dn Hllrcau in I t'i'JW.!innal ftan~
):: ('llllf'Cef.ion. l'appl'OYiSiflntH'ntif'lll- f'l. la <'oJ:l!)faJJiJiffí dO'í-

,~an:;; les payH
eharg,~r d1~ ec

fiif~

t~ollpons.

3. Les eorrespondances officielles relatives au servicc postal,
~~changées entre les Administrations postales, entre ccs Admi·
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·nislrp.pon~'~". eth'íe: Bureau · internatiollal, entre les bu·reaux

de
l'lJnion, et Pntrc ees bureaux et les AdminisLrations sont admises à la franchise de port. ·
.
4. Il en est de mt}me rle~ corres.pondances concernant les
prisionniers de guerre, expédiées ou recues, soit directement,
soit a títre t..l'inlermédiare, par les bureau1: de reseignementl3
qui :-;erâ.ient élabili~ évt•uluellemenl. pour ees personnes, da.ns
des pays belligeranls ou dans les pays neutres ayant recueilli
des belligé'rants sur lPur territoire.
Les COI'l'l~SpondancPs, à l'excepl.ion dcs em·uis grevés de
remboursement. destinéPs aux prisionniers de guerre ou expédiées par eux sont égalnment affranchies lle toutes taxes posrales aussi bieu danH lrs pays d'origine er de destination que
dans les pays inlPrm,~diaires.
I .. es belligérants rPeueillis et internés dans un pays neutre sont a&RimiU·s aux p!'isinnniers iíc g·uerre proprement dits
en ce qui L'1H1Cerne l'application . des dispo:;ilions ci-des..-:us
5. Les corresponuauct>s üépusées en pleine mcr dans ld
.boilt' d'un paquehof ou ent.rf' les mains des a.g;ents des postes
cmbarqu~s ou des commandants de navircs peuvent être a.ffranchies, sauf at•rangl~ment eontmire entre les Administraf ions intéress•:~~. au nwyen des limllres-posle e L d'ap·re~ lc
tarif du pays auquel appart.ient ou dont d1é1pcnd le dit paque.tln!. Ri lc dt:'ptlt, à horda licu pendanr. le stafionennent aux deux
points eX't:r~mes du parrours ou dans l'unP drs escales intermédiairec;;, raJt·anchisscmcnt n'esl valablc qu'autant qu'il cst effectué 1au moyen. des timbres-poste et d'apres Ie ta ri f du pays
dans I.es eaux. duquel se trouve Ir paquebol.
poste··~e/'·p.ays

de

ARTICLE 14
AT'l'IUBU'lliON DES TAXER

f. Chaque Administration garde en entier Ies sommcs
qu'ello a pcrçus en c:xécutiou ues divcrs articles de la présenl.e
Convcntion, sauf la boni fication ctue pour les mandats, prie"'tJB
au § 2 de l'article 8 ct exception f ai te en c e qui concct·nc lcs
roupons~réponse {art.. 13) .
2. En conséquence, il n'y a pas lieu, de ce chet, à un décomptc entre les divcl'SPS Administrations de l'Union, sous lelll
réserves prévues au § 1 du présent a:t,ticle.
1. Les objects de eorrespondanefl de toute nature sont, à
11ays .d'origine, .eommc dans cclui dt~ destination, être frap-pé!!
it. la eharge ~es expéditeurs ou des destinata.ires, d'aucune taxe
ui d'aucun dro.it ;postal oulre que ecux p~vus par Ia p•résente
Convm:tion.

ARTI.OLE i5
ENVOIS EXPRES

1 . I,es object.s de correspondance de toute nature sont à
la demande rles expéditeurs, r<'rnis ft dornJCile par un porleur
~pécinl immt>tlial emPnl apri•s l'a.rrivt'e dans lcs pays de I'Union
(JUi com~eiJ lPnL il se eharg·er de c e service.
2. Ces envois, qui sont qualifiés cexprés::., !llont sournis ~t
.une taxe sr~éciale de remi"e à domicHe; cette taxe est fixée à
un franc en sus du port ordinaire et doiL être acquittée com-
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pletement et à l'avance, par l' expéditeur. Ellf' f'Rf acquiso ii.
l'Arlmirristration du · pays d'origine.
3. Lorsquo le domicile du destinalaire ~o trouve Pn delwr~

du rayDn ti r la -ctistrihution gTafu it.o dn lmroan de des-

1inat.ion ce bureau peut. precevoir une taxe complémentaire,
jnsqu·à roncm·rf'TWC rlu prix fixé pour la J'emise par expres
le service interne, rlérluct ion faite de la taxe fixP pay(~P 11ar l'e:x:ptídi!rnr. on de son ~quivalent. rla.ns la mom1ai" d11 pays qui
perçoit re complrnwnt..

·

La taxe complémPnt a ire prévue ci-rlessu~. rest. exigible
cn cas dP réPxpérlition on de misc en retml d•• l'oh.it'l; c•lle est.
arquise Ü l'Arlministration qui l'a pt>rçue.

4. Les objets expres non cornpletement affl'anehis pour
lc montant. total des 1axf'S payahleH ü l'avanc<' srml disll·iJmés
par los moyens ordinair<'S, h moins Qu'ils n'aient. (d é Ll'ailf:.li
eonnnf' f'Xpr(~s par Je burPau d'nl'iginP .
.\.RTlCLE Hi
RÉEXPJ~DI'J'ION:

HEIHJ'l'S

:1. Il n'est' pcrc11 anm.m StiJJJ>IIímnnt d•· laxc pr.•nr la r<~ex
p6dit.ion rrpnvois posfanx dans l'inl.l'l'Íeur dn rrnion.

3. Los lellrPs et. les carf os postales non affT'nncllis et
liru à. rf'sfifnlion df's droils de transit l'PYf'nant anx "\rlminicfrations intl~rmédiaires, pour· le transpnl'f :t,1f ~~r'Íf'lll' dcs
fi i f t•~; COT'l'PSJ10lldanct'S.
3. Les lett.rcs et. lcs mlrfes íiO!·dalPs rwn afrranehies rf.
les correspondaners de fonte nalm·1~ insn1'l'is~uJJmt•nl affranch iP:-:, qui fonf. I'Ptour au pays r)' origine par sui I" flp réexpédilion •·f dn mist•s Pn rehut, sont ,.,.,ni~~"s :.til\. dPs 1inalairt•s
ou aux I'Xptírlif ••nt·s eonh'l' pa~'enwnl .rles laxPs flonf. elles
é f aienf. grrvt'ns au rl<'rmrt 011 ü l'arriv1~c ou Pn rom·s de routo
par suite tlf> rePxpédition au dnli1 tlu premi f' r parcours.
AllTICLI~

17

ÉCIL\~GR DE llh>J~CHES CLOSES AYBfi LER JUTL\fEX'T'S OE fWERJlE

1. Dcs d1>pt~ehP.s closes pf'tlYPlll tqrc {•r.han_u.,~ns Pntrr l~s
hm·r•:wx d•~ po~le dP l'nns dPs pays eonl.r·:wlants Pt ]f'~ commandanfs dP division:-:; navalt>s 011 ]tftl inH'nls df' giH'JTP dP f'f' même
pays cn staf.ion à l'élrang·f'J' qu enl T'f' !(' t·omJnandanl d'une
<Jo CPS divisions navales ou biil imenfs de guene Pl le com~
mandanf. d'une nutre division ou húf inwnl. du mt?·nw payR.
oar· l'infcrmédiait·c dPs Sf'r·vic•·~ lelTil.orinux 011 maril imcs
d•~p ... ndanl d'aulTf'S pays.
'!.
Les cut'l'f'Sf)()Hdaru·t•s dt> I ou! c nu 1111'1'
<'OlHJirÍS<'5
dans ce~ d•'P~~eht'S doivcn t•f J'n
PxrlusiVI'nlf'IJf. li. l'adr~sfo)e

ou Pn. pt·on•nancp eles Mat~-major~ "L ,íqnipagp:-; de:'{ bâfiltJC'Ilf~ destinalairos ou t'XP''dift'UJ's
d<'s dt''pt•ellr.s; }p,.<;
tal'ifs C't ronditions fl'<-'nvni qui l<•ur sunL applieablcs sont
d~.~tt'l'minés. fl'ap:'l~s Sf'S J't~·glt'liH'lll s inU'I'it'UJ's, par
l' ;\rlministration dt•s pnsl Ps du pa~·s
att·quel
appa1·1 i•·nnent les
)l;)lilllClliS.

:3. Sauf arrangemrnt c.u.ntr-airn entro lf's -tHfJres
l'Office postal PX·Pl'(lil·etu·
ou
de~tin,alaire

,,-., ... s,t>~,

indes
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dépêches dont il s'agit cst redevable, enver!l les Offices inde frais do transit ca.lculés conformément
aux dispositions de l'al'licle 1. •

termédiaires,

•\H'L'lCLE I &
11\TEI\D!CTJON S

1. :Sauf Jn;;; cxL'npfions JH't)vnes par h pt•éseuLB Cmwention ct lc Heglement d'exécution i1 n'csl. pas donnt~ com·s
aux envois qui nt:> r~mplissent pas les eondllions r~qui.,es,
pour chaque cath~gori(' de conespondance.
2. 11 cst in f cnl it d' exJH'd ir r:
a) des ,~rhantil!nn:; c·f auf.rrs olJjd~ q1ri, par· leur naturc, pcuYt~nf pr·tí5~'nlcr du danger pout· Ic·~ ug:(•nr :-; postaux,
salir ou rlt•u•.riorl\l' lcs cnl'l'cspondances;
b) dcs mat ieres explosibles, inflammalJles nu daugt~
reuses; df':3 animanx ri in~.rdes. vivants ou nwl'ls, sauf ]Ps
exceptions mentionnéf's a1t ll•'~git'mrmt. d'Pxt'eut íon dP la
prrse.nte Convention;
r) drs ~chantillons dont. In nombrc c~xpt~di(• dar un
même e~pédltrut· it l'adrc~SP d' ttn mt>nw de:-;f inat.aiN' montra l'inlcntion (•vidente d\~v1t.ei' la pcrroplion des druit~ de
douane dus au pays de destination;
d) de~ objds pas~ibles de droits dA douane;
e) de I *opium, tle la morphino. fie la coeainf' d
a11l rt':.~tupMiants;

f) dfls objet.s nbscenes ou immoraux;

o) des objel;.; quf'lconqur~ do.nt. l'entréf' 011 la eircnlat.ion sont intrr·rlifr>s dans lPs pays t1'<ll'igin<.: nu dP ckst.inntim!.
3. LPs rnYois 1nmbant sou~ ll's prohibifion~ du pi't~
sent articlt' P!. qn i auraient ·~té it lort. admis ú l'exped i f ion
rloivenf Hre rPnYoyt~s au timbre d'originc, sauf li' cas oü
l'J\tdmiJJisfration du pnys dP dPsl inal íon
~Praif
a11l ol'is0s.
par sa légi~lation nu par scs r·l•glt'llJI'nls infh·ipur~. ü ~>n
disposrr ~;n1 t·ement.
Toutefois lrs matierrs explosibl('s, inflammablc~ ou
ilangereusr~ rt lPs objets obscenes
ou immoraux ne sont
pas renvoyé~ au timhr~ ci'originr; ils sont. dM.ruils ~m· place
par }f'~ ~oin·• dr• L\rlllinisfrafion qni nn ron~fa!.l' la J•r~

sence .
.t. Est d'aillcurs

résül'VI~ Ie dr·oit du Gouvernrment. de
tout pays 1le l'Union dr• ·n1• pas t>ffc~cttH'.J', sur son fPJTitoir·r.
la transpo1·f. on la clistribnf íon. fant. cl.-•s ohjf•l s .inuis~anf.
de l:t mod,~J·nf íon de f.nxn ~t }',~parfl rlcsqut>ls il n'a pas Mii
satisfait :11JX Joi~. Ot'dtlll1W.T1l'f'S OU df.~('l'et"i qui reg-Jpn{ les
condif inns "" !Pill' JHthlieation on dl' lcu:r eireulation dans
cr pays. qui' dP<;; t•nrr·n;.;pondanees de toutC\ naturf' qui portent os f Pnsiblf'rnrnf. dPs insrt·ipt,ions. dessins. ete.. infcr.dits
par lns dispositions lr~galf~~ on rt'•glf'll11'llf:tir· .. , ~"11 yj~~·1r••r
danR I c~ n11'mn pays.
il. LPs haut~ pnr·f ÍPS t•onf t•adan' t':-; s'pngng<'llt ;'• pt·••fldre ou it })roposPr à lPm·s fHIUVoirs législaf ifs lP~ rrH'Slll'f'S
nécessaires pouT' empêeher et, le cas échéant., punir l'inser-
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si·on dans les envois énumérés à l'article 2 de la présentt3
('o()nvention. d'opium, de
morpltine. de rocaiiH' Pt autres
stupéfiants.
AHTICLE 19
HELATIONS AVEC LES PAYS ÉTBANGERR .;\ J.'lJNlON

1. Les Offiees de l'Union qui ont des relal.ion~ avec
des pays situés en dehors de l'Union. doin~nt LH'1~lt·1· leut'
concours à touts les autres Offices le l'TJnion:
1. pour la transmission, par leur intermédiaire, soit à.
rlécouvert, soit en dépêches closes, si ce mode de framunission est admis d'un oommun accord par Ies Office::~ d'oriA"ine et. de destination des dépêches, d~s correspond~nces à
d"·"' iuaf ioll ou lH'Pvcnanl dcs pays ·Pn rlehor~ dP- I'Union.
2. pour l'échange des corresponda:nces. soit à déomivert, soi t eu dépêches closes. à tra·vers l es ter ri toires ou par
l'interméciiaire de services dépendant des dit~ pay•: m~ dehors le l'Union;
.
3. nour que les corresponda:nces "oíent sournlse!:l · en
drhors de l'Union. comme dans le ressort de l'U!1inn, allx
frais de tran~it. déterminé~ pár l'articlo ·i.
2. Lcs fr.ais tot:mx de transit maritime cians l'Unton
et. en dehors de l'Union ne peuvenf. pa.s excéder 1ú frnncs
uar kilogrammr f!P, 1.Pt.tr~s ~t. de cartes oo~f.~lP-s et 1 franc
par kilogramme d'autres chjet~. LA ca!; échr;ant, r.c:::; frais
sont répartis au pro rata dcs rlistanecs, entre lP-s Offic~rs infervPnunt clans Jp t.ransport.
3. L e~ frais de f r:msif. territorial ou maT'itimrt. •m t1t~
hors de3 limites de l'Union commA dam~ In rf'S~1 nrt rle
l'Union. des conrspondance~ aur-(furlles s'apoliqne lf! pl'é"'ent artiele, Hont r.c.nstatA.s dans la m~rm~ formH qtw feg
frais de tr·ansit aff(lrents au~ r.orrAsnondanr.Elts
~~~~han
gées enf.rf' pays ilt~ l'Fnion an mnyf'JJ dPs srrvirf'S :1 :w:l'e~
pay:~ dP l'Union.
4. Lrs frais dr~ f.rnn~if. rl~c;.: corrf'!monllanrr~::; ;• tl('i'fi:mttion des pays en dehors de l'Uninn posl ale sont it 1:1 e harg~
r1~' l'.t'Hfi('~ rln nnvR d'twirrine. oui fi~n 1~~:~
taxes rl'nfrranchissement dans son serviee des rUfes cot'l'espondan~,r~~- ~anR
ou? CPS fa:-<es puiSSf"11! t~fr·r inféricures uu tarif nnr·mal
de l'Union.
5. Les frais f1c t.ransi~. de~ rm-respond.rtw•pç; or:r.mw i7'1:'~ rff'l~ nnyq en nf"'hors de l'Union ne ~nnt Ylfl'~ it h dnng~
;le l'Ol'fil'c du pays de de~l.inat.inn.
Cet. officf' disfriblJC
.~;mR tr~~l\ ]P~ ('.(YI''rr.-~nondnnepc:; nui hti sont
livrt~p~:;
c'ommP
comoleternent affranchies; il taxe les correspondanrcs non
ou insuffisamrnent affrancltis selnn la réglc f-ln~-~ 1 i~~ü\ln~
riam; sou nT'onro service fl.11X Pnvois ·similaire~ h der;(i!:ation
du pays d'ou proviennent les dites corrcspondanees.
li. A' J'év.~wd d~ la resT)onsabilif{> rm maficrc d'objef :' reeommandr's,~ les eorrcsponrlances ~ont traités:
pour le t.rasport dans In ressor·r. dP l'Pnion. d'ap!'f"; Jes
0

0

0

í'f ipnlalions de la présenfe Convrnfion;
no1n· 1P trnnsnort f'll dehors rlf's limitc•s
-~·apt·t'ls

les condiUons

notifi(~S

pai'

l'Offie(~

df:' l'fTnion.
dr l'lTnion qm

l(U
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ARTICLE 20
EMPREINTES ET TIMBRES-POSTE CONTREFAITS

Les haules parties conlractantes s'engagcnt il prcndre, ou
à proposer à leurs pouvoirs législatifs respectifs, les mesures
nécessaires pour punir l'emploi frauduleux, pour l'affranchi~sement de corrcspondances, :.:Je timbres-poste
contrefaits
ou ayant déjà servi ainsi que d'empreintes contrefaites on
ayant déjà servi de machines à affranchir. Elles s'engagent
·également à prendre, ou à proposer à Ieurs Jégislat.nres respectives, les mesures nécessaires pour interdire et réprimer Jes
opérations frauduleuses de fabrication, vente, colportage ou
rlistribution de vignet.tes nt timbres en usage dans 1t.> servire
des postes, contr.efaits ou imilés de telle maniere qu'ils poul'raient être confondus avec les vignettes et. timbres !f~mis par
l'Administration d'un dPR pays adhéren ts.
ARTICLE .21
RERVICER F.\ISANT J.'OB.lE'I' D'ARRANGEl\IEN'l'S PAR'I'ICl'LJEit~

Le set·vice des lettres et boites avec valem· déclar.ée. et.
ceux des mandats de poste, des colis postaux, eles valem:s à
l'ecouvrer, des abonnements aux jot\rnaux, des Yir'PllJPnts posfaux font l'objet d'arrangements particulicrs cnt ro I e::; di\·prs
pays ou groupes de pays de l'Union.
AR'J'ICLE 22
REGJ.. EME~T

o'EXE(;UTION

: AHRANGEMENTS

RPJ~CL\UX

ENTBE

.\DMINISTRATIONS

1. LPs Administrations postales des divers pays qui
composcnt l'Union sont compétcntes pour arrêter d'tm commun accord, dans nu H.eglemrnt d'exécution, tontes lcs me ..
~lll'P.S 1l'ordrc el. de détail qni ~ont jugécs nt~rPssaircs.
2. IJes différentes Adrnin istrations pNt vcnl.. cn oLüre,
pl'rndre ünf.re elles les arrangPmcnts n•~cessaires au sujet de~
quesl.ions qui ne coneernent pas l'rmsemhlc de l'Union, pOIIl'Vll
que ecs arrangerwmls rw df~T·ogC'nt pas ü la pr.ésente Cnnvt>ntion.
3. 11 cst toutefois permis aux Administrations inlPI'e~
sécR de s'mltendr·e mnt.nell(mwnt pour l'adopt ion dP I axes r•'dnites dans un rayon de ~30 .J.;ilolllMI'PS.
ARTICLE 23
LEiliHL.\THI:"i

1:\'TEH::"\t~;

PNIO:\'S

HESTIIEI:.'\'I'E~

1. La prt'spnfp Connmtion IH' porte poinl alléralion à
la 1•\gislaUon de chaque pay~ dnns tout. ce qui n· Psf pas fll'r'•vu
par· l1~s ~l.ipulut.ion:=; eont~>mw-.; 'lans ent IP Conn•Jit ion.
:.!.
TWe 1w resLt·cinl va" '" drnif r)('s pal'lif~" t'Oilfi·aclanLt~s
de maint.f~ll ir ct de co11e1ul'e Llcs lmit.··s ainsi fJliP de> 1uainlt'T1i r·

ct d'dablir de::; unions phts rcst.rninl.m.; Pn \:un dn la r(~duclion
des taxes ou de toul c au f rP :nn•~l iorat.ion do~ l'Plat ions postall~'"'.
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ARTICLE 24
BUREAU JNTERNATIONAL

l. Esl mainlrnm' l'insl it.ntion, sou~ Ir norn dP Burf'au
inLernatinnal de l'Union po:-;t.alc univcrscllc, d'1111 Ofl'ice eenIJ·al qui fonetionne sons la haulP sm·vcillancP f](-, I'Arlminir;ti·ation des postes suisses, et dont. les frais sont supportés par
llnlll's lP;;; :\rlministrations de l'Union.
2. CrJ Bt !r Pau d~rnom·e r hargf'' dP reunir, ',i c coordonm~r.
dP publ ie1· et de distribucr les rcnseignements de tonte natur.-~
qni intéresscnt le service infPrnational des postes; d'émetLre,
f1 la demande des part.ies en cause, llll avis sur les qucstions
litigienses; d'instrnire lcs demandes cn modification des
Actes du Congres; de not.ifier les changenwnts arloptf.s, et, en
~:w:néral, dP proc1'dcr aux étud<'s f'f aux lJ·aYallx dnnl i\ ~('rait
sni~i duns l'intérN rle l'TJninn IlOstale.

ARTICLE 25
Ll'l'l(lJS .\ HEfJLI-:1:

1'.\H .\llBITH.\fil·:

1. En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs
membres de l'Union, relativement à l'interprétation de la présente Convcntion ou à la responsabilité tlérivant., pour· une
Administ.ration, de l'application do laclile Convent íon, la quf~S
tiun cn litigo est. régl.ée par .ir1gmnent. al'llitral. A' cel dfot,
chacune des Administrations en cause choi~il. un aulre
membrr de l'Uninn qui n'p;:;l pas dir('rlrlJH'nf. inlt'~res~é ·Jans
l'affaire.
Au cas ou l'un des Offiees en eause ne donnerait, dans
les 12 mois à partit· du jour qni ~nit la dat.e de la rn·cmier·e
l"l~elamalion, aucunn snilf' h unr• JH'nposil.ion d'al'llilmgP, !1~
Burean internal.ional pourra, sur la demande qui lni en sera
·1 a it<'. provofllH'r i1 son tou r· la dL~signat i ou d'un arbilrc pqr
l'OfficP défaillant ou pn dl'sig-n<'r lltl lui-mt'm<', d'offiee.
:! . La déei~ion eles arhilres f'.~l. donn1>e it la nmjodt.ó
absnlue dt's voix.
J. Ji:n ca" d1• partagf' eles VIIÍX. ]ps al'hitr·•~::-; chnisissPTÜ,
fHJlll' trancher le diffórend. urw atrlr·p Adn1inislrat ion ···galement cMsintérc~sée dans le lit.ige.
4. Les dispositions du pr,>s(lnt articln s'appliquent
également à touf'; lcs ArrangenJf'nl.:-; eonelus cn YPrLu de l'ai"ticle :! 1 pr,>cédent.

ARTICLE 2G
.\DliEl-'IU:\":-; .\ L.\ r;O:'\\F:'-.THl:\"

.1. Lc~ pays_ qt~l n'ont poinl tll'is par! à la prt;scnlc f.on\"Pntwn ~onL aflm1s a y adh•T!'I' st11· 11'111' dema1111e.
:? . ICntte ad'hésion est notifiéf', par la yoin dipl11mal i que
au Gouvorn~..)l1lcnt do la Confédt;ral iun :-:11 issP •·I, pat· c e Gnu~
\l~l'lll'llll'ld. a lons lPs pay ..;.: de l'Pnion.
~;.
l~:lle fl~ll[~<H}t\, (lü t,JPirt droit, arcPs~ion il lontes le~
clall~t·:-: ct admJ~swn a lnu:-: h•s :tYanln~l's si ipttlt'•:-: par la IJI'(; ...
l'il'tde Con\·rmtion.
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4. I! appartient au Gouvernement de la Confédération
ment du pays intéressé, la part contributivo de l'Achninistrasuisse de déterminer. d'un commum accord avec le Gouvernetion de ce dernier pays dans les frais du .Bureau international,
et., s'il y a lieu, les taxes à percevoir par cette Administration
en conformité de l'nrticle 1:!. précédent.
ARTICLE 27
CONORES E'r CONFERENGI':S

1. Des ·congres de plénipotentiaires des pays conlractant.iõ!
ou de simples Conférenees administraLives, selon l'impndaw:~.~
des qucstions it rC.:-mudre. sont réun!' lnrsqu~ la dPrnandc~ c.•.1
est f'aitP ou approuyée par· les deux tier·:;;, au moi11s. df's (~ou
YCl'lH~Illl'llls ou .Administrations, ::-;uivant lNl cas.
:! . Toutcfois, un r.nngres doi! avoi1· lif'll au plu:-; far·d einq
an~ apr<~s la dat.r, de~ la mhw ü c·xeculion dPs .\e! P:; t:onc•lu:-:
au dct·niPt' Congres.
3. Chaqtw ,payr{ fH'lÜ st• fnirn rc>]H't;HP.ntc~r·. soil pat· 1111
ou plw:deurs dc~légu6s. soit, par Ia dt~l•Sgation d'nn ~wtt·p pay::;.
Mais il est. f'nlendu qun le d•'l•~g-u(• ou Jp,s dt'd\~gtt•'s d'un pay;;
ne THmvc•nL êtrn eharg•'s que t..ln la r•~PI'•'•smttalion d•• dPII x pays
~- eompris ct~lui qu'ils ff'Jll''~sc~nf••nt.
4. ])ans )I'S dt~Ji)Híl'RfiollS t•)tafillt' !JH;,'S d::~JlOSI' d'ttll:~
SOUlP YOÍX.

5. Chaqut• Cnngt·e~ fixn In li Pu dP la r•'ttniun du pt·n•·:mit~
Congrils.
H. Pnur lrs (~onfl;l'PllP;o~;. ) .. ~ .\dmini:~l.l'alions fixf'nt lf'::i
lieu~ tle l'l~Llllion St!l' In fll'ttpO:·dt ion du nurPnn intl'l'll:lf ional.

PHOPORI'I'IOXH IJ.\:'\H J!IN'IIJo:HV.\LLE DES HRl!NTO:'!~

1. Dan::; l'inf.cr·vallP qui s't~r:onlt> entre \P.s r·•>.nions. touf1~
Adminisf r·aticm dPR po~les d'un pay8 df' l'Union a IP droH
d'adresser aux autres Administrati('ns participantes, par l'intermédiaire du Bureau internat:onal, dPs pr'oposil ionR ('Oncerna1tt Je regime~ de l'Union.
Pour Mre mise f'Tl délib(irntion, ehaqno propo:;itinn doi~
être appuy.Se par au mninR 2 Administt·ations, ~~ans comptPr'
celle dont. la propnsition ,>manP. Lorsqne Je Bur~au internaf.ional 111' reçoif Jlas, l'll mênH' tetnp~ qun la Tll'nposition. I··
nornhre TH;rf'~sait·e de df~clar·al ion::.. d'app11 L la pr(lpo:-;i! ion
reRIP :-:ans rmcunf' suit1~.

:!. Touf.p, .proposi!ion (':'t ~otunisP nn TH'IH~l'·d•~ ~lli,·nnf:
Un d•'lai de six rnois cst laiRRI' aux Adminisl.l'afion df'
l'Unlon pour f'Xaminer lt~s propositions nt pnm· fa ire par·n·u it·
au Bureau international, lc c as échéant. Jeun; observations.
Les amendements ne sont nas admi~~. LPs rc>ponses sont
réuniPs par' Jps Rnins du Burl'au int.f'rnational !'t. ~~omrnum ..
qwíp:-;

aux .\.dminisfrD.timl:' ~·'·~"•'· l'inYikdinn dt' sr• pJ•orwnc:'J'

pom· ou l'nnfrn. Cf'lh·:~ q11i n'ont P"int. fait nar'VI'Tli" lr•tll' yort•.
dans un fl,:Jai ele six moi i-:, :\ eomptPr dr· la da f,. la ~;!~!'O:Hil'
cirnulail'e du HurPau inteJ'llntional }Pur notifiant !f'~ ohsf'l'··
vations appnrl rl's, sonf. eonsidért;es cnmrne s'abs! f'Jla ttl.
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Pour de\·cnir cxéeut ,>ires lrs proposil íons doivcnt

réunir, savoir:

1", l'unanimité de:-: suffrages, s' i1 s'agit de l'addition do
nouvellcs dispositions ou de la modification dPs di!;position:-:;
du presPnt articlt~ et des artielps 2, ~1, -1, 5, 6, I, 8, 10, 11, 1~.
1'1, 15, 17, 20, 2H, 30 et 31:
2.. , les duex tim·s suffrages, s'il s'agit de la modifieation
des dispositions de la prt~sento Convention autrcs que eelln:;
drs articlcs précités;
3", la simple majoritt~ absolue, s'il s'agit. de l'interprétation dcs rlispositions de la pr;\sentE Gonvention hoi·s IP <~U'i
de litigP prtívu à l'articlc :2i5 pr•!eédent.
.'1. l.es résolutions Yala!J1~s sont consacr(·es, dans les dnux
premicr·;; eas par une d~elaration diplomatiquc que lP Gouvernem<.:at de la Confédération snisse cst chargé d'établit· et.
de tran:-;mottre ü tons los Gouvcrnemcnts dcs pays contractants, et, dans ln troisieme eus, par une simple notification
du Burr:ull international à tm1trs lPs Administ1·ations · de
l'U nion.
GToutc modifieation ou r<~solutimt a<loplée n'est. P~(ii
l'lltoit·p quP f t•oi:.:; mois, au moins, apt'<''s :-:a nnf ifif·af.ion .
.AfiTfCLE :?\l

RonC consit.Mré;~ eommr> formatd pour l'appli1·ation de~
al't.ielPs ? ~, ?7 d ~8 PJ't~eéd.:Ht:·', un st>nl pn~·~ o11 unP ~eulc
Arlm inistrat ;on, su ivant In Pas:
1" T.a colonie du Congo lluh~(·:
:;·· L'J·3mnirt~ de J'Ill(]n hi'iLt!.nnimlt':
~: .. Lr D<)minion du Ca~udá;
· ·
í" La Couft~r!t!.ratinn am;l.mliPmH• (CnJnJilflll\'.·t·allh :..,f
1\uslt·nlia)

:t\·Pe

la :-.:ouvl'llt•-Uuint;l' !ll'ifanniqw·:

;, .. L'Lt1ion dt• l'.\ft·iqun du

~~ud:

(\" Les l\llÍI'!'S J)ominin:.; (•I r('n:;f'rnldt' dt•.; enltlllÍt>;~; d

fli'O·

l<'l'lornls !JriLunniques;
7u f;r·~' i!Ps Phili·ppirlP:<
8" L'"nst_•nildt• tln toutt•s lt•s autr1H; JHI:-;~p~sinns insHian·e~
dPs El:üs-U11is tl'.\mt;rique, eomprPn!l.nt lPs ih~..; Hawa'i. Pot'loH iPn. nu::nn. d ]1'3 lJp,;; \' it'l'gt•ti cJp:; J!:tat~-Un is d' A !l11;l'Í'IIll':
~)" L'en~·,!:'·mblt~

dPs L'tdonit•s •·sp~~~~nol<•s;

lO" L'Algt:-'•J'i!•:
li" LPS eolon:!~S f'l pJ·ol.<'dlli':lL:"; fr·:uu.:ai:.; 1]1> l'lrHLH'IIiJtn;
·I:.'~ L'PnsPmble de~; auLI't':o; t•olon iN; frant:a i:-;Ps:
t:J" l_.'t·nst·mhlt• des eolt:nit':' i!alit•nrH··;;
11" LI• Chost•n;
·JG'J l;t'IISC'Jl11Jlp deR allLI'f':-' tL~pt•JHiallt'I'S japonai:-:1•s:
Hj" Lt~s lndt•s m'f'l'land:tises:
li" Lf's enlonit~H lH~I'J'lundaisrs <'11 :\mt>J·iqtJP:
18" L<'s <~olnniPs ptll'f.uguises dt• 1'.\1'1·iqul.':
1\l" Ll's t•nlonips podugaisPS t•n A~dt• d t'll
~ \JtTrr.u~

(Jt·t~allif'.

:Jo

llllHI~E DE L.\ t:o:;VE:\TJ(I'\r

\'ier

La p!'tíst•nlP Convf'tlf ion st•r·a mis<' à PX~t·ul inn lc 1" jallHl~:.? d demt>urera en vigueur IHmdant nn temps iml•í-
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tormiiH~; mais ehaque part.ie eontrar.tantP a le droit rl.n se red1~ l'Union, moyennant un avertissmtwnt dmmt' une atm•Se
:\ l'ava1we par son UnnvPJ'ílP!IWilt au ·Uou\·pr'JH'tnf'IÜ ri«' la f.'on-

tieer

fédc'ratinn suissf'.
'l'oulefois. 1!11

f"(' f)lli I"OJWf'l'l\1' ]t'S laXt'S l\IIStrtll!:-i, l'liUfiUI'
pays Pst aut.or·is'' it lt•s rru•l tr·,. 1'11 vigtWUJ' U\'Hllf. la date pr(·eit,>n ü la t~ondilion d'••n infnt·nwr· '" Btti'l'tHI lnlt:t·rml ional att

]lloins

tlll

pai'

l•"·k·~!l':tlllllW.

.\="fTJ:;I{( El'lll':s:

:l.\TII·'H :.\TiO:\

nwi..;; d":l\ ntll'f'. c•l. au

lt~•stlirr.

ARTICLE 31
.\BJ:Oii.\TIO:\

DES

TH.\ITES

1. Sont. ahr·ngt'Ps, :1 parfir drr jnnr· d(' la JllisP }t nx••eufion
do la IJI't:•spntn Cortvt•nt ion, lt•s si iptrlal.i()IIS dt· la Cnnvf'nl ion
fie l'Union posl.alc universolln eoncltw ü Ronw en 1906.
2. La présente ConvPtlf.ion sera rat.il'iéc aussi tôt que f a ire
se pouna. Les acff':4 de ratificai ion Sl'rmll ~··ehangés il Ma-

drid.
1. En roi dn quoi les plt"•nipotrltl iail'f'S df'S pays ei-r!f~SSOIH\
énumérés ont. signé la prt~senle Com:pnt íon tt l\ladrid, In I r·cnto
no\'emhre mil neuf cent vingt.
Pour l'Allemagnc: -- Hongn, Sehcnk. Ol'lh.
Pour lcs Efals-Unis tL\mt"•l'iquc: - Condf• de Colornhi.
Pom· lf's lles Philippines 1•t. Ies antt·•·s posse:-siúiiS insnlaii'eS flps Etats-Unís rL\mérique: -- C]ondn dP c:olomhi.
Pow· la Ilépublique Argenl inc: - A. Barrf•ra N"icholson.
Pour l'Aut.J·iciw: - Ehnr·an .
.Ponr la Belgiunr: - A. Pir·arll, Tix.hnn. Huh. Iüains.
Pout· la r~olonin clu Cungo hPigP: --- l\[. Iralt~wyck. G,
Tnnrleur.
Pour la HoliviP: -- Lu iR RodrigTrcz.
Pour le Brésil: -- Aleihiarlr,., p,~~anha. .1. Henrique
Aderne.
Pour la Bulgaric: - ~. Sfartclwff. H. Rosehnakoff.
Pour. lP Ghili: - A. rlc la Cl'uz, .Flot·Pncio ·Mar·qw•z de la
Plala, Uu~. Gousifío.
Pom· la Chint•: Liott l:t~n-Tellcn!:!·.
Pour la Répnhl iquf' rlt' ColomhiP: _:_ \V. \Tae Lellan. Gahril•l Holdatl.
Pour la Rr'puhliqnP r!f' f:osln-Hica: -- -:\lrtllltrl l\t. de Peralta.
Pout· la ll<'pulll itlll~' df' Cul:a: -- .Tuan It·u r'ol ago:n•na.
Potn· la DalH'IJlaJ·I\: -- Jlollna!!f'l .lt·n:-:l'll. !lolmltl;ul.
H•~publiqur Onm in it~ainP: l.PIIf)(}ldo Lovelace.
Pour l"Eg-yple: -- !\. T. Bor1nn.
Pom· la ll0puhliqu~ rio l"EQtmh'lll': --- Ln iz f\ohal in o Da-

Pom· la

vila. I.Jeonidas A. Yerovi.

Pour l'Espagtw: -- Condr dr Cnlomhi •.To;;;P fl<' Oarcia
Tones. n-nill~>rmo CapdPYilla . .Tosé rle Espana. l\lartin ViePn1e
,\ nl onio Camacllo.
·
·
'
rout· !f'~ ('fl]ll!l;f'' f':'P:f.!~ll!d(•;-::-- l:I'''Jl:lt'du HPlhnrrl. ~la!lflf'l

<~ •. \rrho.
Pnt1r· I"EthiopiP: -~ \YP<tldf\n-RPr·hanc.
Puul' la Filandi1·: --- (}. 1·:. 1·' . . \llll't'l~itl.
Pom· la Fram· .. : -- JI. Lrhnn.
Pour· l\T. Gf~or·::.eB Bomwt: -- l\1. Lchon. G.

Büui!lar·d. llanail.
J>oitJ'

1".\lgér·jp: -- Ih Treuillé.

Dlin~
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Pou 1' lrs ecllOlti !'~ Pl prnl PdOI'al:.; l'l'alll.:ai:-; dl' n nrlnelti llt' :---Touzel.
!'um· l't'll~<'tllble tles aulrüs rulonies l't't\ltt.:ais<·;o;:- <i.
l )('tna1'f ia!.
Pour· la <i randt>-Br·t~l agrtt• e! d ÍYt't'S dunLi 11 i uns. l'olott ic•s 1'1.
J)l'olt•t·lut·ais l~t·itanttillUt•:o:: - F. li. \\'illiallt"'un. 1•: . .1. ll:tl'rimd o11. E. L. ;\slt !Pv F'oakt>s.
·- Pour rlnde brit~Úmictu": <:. Jt. Clal'l;e.
Pallr' la Comntom,·eall h df' 1'.\uslralie: --- .J u:-;1 i 11 ian Uxt•-

Andr(~

ulrauJ.
Pour· lt• Canada: -- F. 11. \\'illiantsuit.
Pollt' la .\ou\·Pll<•-Zt'•landt·: --- lt. H. i'.iOt'l'i:-i.

Pnut• l'l1n ion dP L\friquP du ~ud: - H. \V. S. 'I\\ ~7 l't·n~:-:,
P ..J. u·Kelly.
Pmtt' la Urt'·et•: -- P. ~cas:-;i, Tlt. Penllu~roudakis.
Puu:· Jp <iuatPltlala: -- .Juan .I. OL'te~a. Ji~nriquc Trauumnn.
llt'·pul.diqm~ d'Haili: l..ttiz _.\la. :-;olt'·r.
la ll•'pnllliqlw du llnndtt!'ll:-:: -· Hil'anlu lkl! ran y

P<HJJ' la
PtHIJ'

Htízpide.
Pout· la llongt·ip: -O. dP FPj•'·r. C:. Hat·on Szala~·.
Puur rlslande: - HollnagPI .lcn~wn.
Potu· l'ltali(• i•l lcs ('olonil's ilalit~nnl':.:: ---E. Dt·lmal i. T:
C. 1:iannini. ~. Ol'lisí.
J>uu r lt• Japon : --- S. .\ akan i~!J i, .\rajiru '\li ut·n. Y. li irat:-;uka.
Pout· ]p l :1111:-;l'll: S. ,\iaka.nislti, .\ra.iit·u .\liul'a. Y. lliraf ::tiuka.
J'ut· l't·ns<'lllhl<· dcs ault·es dt'•pl'tufann•s .iaiJt~ttni"'"·": -·- S.
1'\al\atti:;;lti .. \ra.iit·o !\Lim·a. Y. Hintl~uka.
Pout· la H(•puhliquc de Lib(•ria: Luis ;\la. Sult'~r.
Pout· li' Luxemhout·t:·: --- ':. FaheL'.
l'out· h• J\laJ'OL' (i1 l'exelu~iun dl' la Zon<· l'Spagtudt•J:
(3,~ral'd .lap~'.

J. \\'aHer.

Pout· lt• .\I at·, w 1Zona t•spaguolP) : -- \1 .. \gu i t'l'e dt• l :ú ITL'I',
L. li•tK'z-l•'ptTI't', C. <~areia dt~ CnsiJ·o.
Poli I' lt• .\TPxiqtlc:
l'ut!l' :\1. 1:osn11' Hinuju"'a: -·-.Julio Puttlal. .Julio Pottlal .
•\.ll'onso Hcye;:;.
Puut· )p ~ iea!'Lll-'.llll: --- M. lg-. Tera11.
Puur la Nnrv,\gu. ___., t'fJBllllerschilu. -- Klau:-; Ht~lsing.
l'our la Hévublique de Panatua. -- J. n ..At·nseJlluna.
l'o11r !P Paragnay. -- FPrllaiH.lo Pignet.
PL~ur I e:-; Jlay~-Has. A. \V. I<ymmell. -- J. S. v.

(:dder.
Pout· les hHlPs néerlandaiscs. \VigtllUil. - \ V . F.
Uudes Oos(er·bcek. - J. van der \Verf.
Ptllll' lc·,.; rulu11ie::; w~.erlamlaio;t~s en Amériqw•. \Vigtnan.
·-· \\-. F. Ur1·dp"' Oostcl'beck. - J. van der \Vcl'f.
Pour· ir· Péro11. -. D. C. Urrea. O. Bn rrenecllca .'
na~

!.!Uda.

,
la Pr'rw. liusséü1 Khau .Alaí. --C. Mnliíor.
Ponr la J>olugtll'. ·- -- \\'. 1 )tlbf'll\\'111:-;k i. . - \laci•~jew~·.ld.
- !Ir· •.\lar,jan B(aclliL•r·.
l'nut· \t• Pci!'Lug~l. - Hcnril'}llf' \low~inhn rlr :\lbtll(llf'l'QUe.
Pnttl' Jp:-; cn!onies vnrtngaisp~ de l'Afrique. -·- Juvcna[
EiYas Flnriado f4nnla Barbara.
Ptnlr lps coloniL•s po1·Lugai:-;es dfl l'Asif~ d. tlt~ l'Ckt~anic.
l't)\ll'

-· ,Jo,.;t'• Emilio do."i Sanlos

P

~ilYa.
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Pour la Roumanie. - D. G. Marinesco. - Eng. Bouk...
man.
Jlour le Salvador. - Ismael G. Fuentes.
Pour Jp, 'fer!'ilo1re do la Sarrc. - Douarche.
Pour Ie Royaume dcs Serbes, Croates cl Hlov,~rres.
!Lirag. Dimitriyl'viteh. - H. J>. Toutoundjiteh. - J>r·. Franya
Pnvlitch. - Costa Zlatanovitch.
Pour lc RoyaunHl de Siam. __: Phra Sanpakitch Prece !ta.
Pour la Sui~dc. - Jnlius Juhlin. - Thore \Vcnnqvi:.:.t.
Pour la Suissc. - Mengotti. - F. Boss.
Pour la Tchéco~lovaqme. - Dr. Otolmr Huzickn -- Váel~v Kuccra.
Pour la Tunisic. - Gérard Japy. - A. Barbarat .
.Pour la Turquic. - Mehméd-Ali.
Pour l'Uruguay. - Adolfo Agorio.
Pour les Etats-Unis de Vrnczuela. - Pedro-~~milio Coll.
Bnrct~ló. A. Posse.
Il
PHO'l'OC{)I.E FINAL

Au moment de procéder ~t la siguaturc des Gonvenlion~
arrêtées par le Gongres postal universal de adMrid, lcs pló~lipotent.iaircs :-JOussigné:~ sont eonvcnns de cc qui ~mil:
I
Lc)s disposil ions de l'a.rt.icl~ 11 dn la Conv,!ntion 11e l:5avpbJUP-nt pas à la Grandc-Bretagne ct aux dominions, eolonies
et protcctorats bri1anniques, dont la législation intérioure n;.;
tJermet pas le rctrait de correspondance~ à la demande de
l'expéditeur.

n
Ghaque pay~ de rlJnion, Qtúl ait ou nou le franc potir
i.1llité monétain•, a la faeulté de fixer dans sa monnaic intéIieurc, d'accord avec l'Administration des vosteR suisses, les
équivalents des taxes próvuM par la prlSsentc Convcntion.
Ces équivalents ne pcuvent pas être supérieurs au montant des taxes fixées par la présente Convcntion ni inférieurs
au montant des taxes qn i etaient en vigueur le. 1er oet.obre
1920. lls pourront cependant subir des mo di fications co.::.respundant à la haussc ou à la baisse de la valem· de la mon1 ~de légalf\ du pays considéré, U. condition de nc pas desceutire en dossous dcs 1axes adoptées lors de la mise à exérulion
c. e la Convention de Romc.
Ill

Lorsquc les luxes en vigueut· uam; m' pays sou!, par ranP•)rt. au franc-or, à fel point inf6rif'Uff'f1 ü c·cllcs d'11n :wL·e
J•ays qu'il devient avantageux d'expédier· non affl'arwhis ()U
insuffisamment affranchis lcs objets de la poste aux Iettres
U. destination du prcmier de ces pays, l'Admini~lration du se-
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iit

cond pays peut déclarer obligaLoire l'affranchissement compid de ces objets.

L'Administration dn pays à l'egard duquel cetLe JnPsttro
a été prise, est autorisée à. l'appliquer, à titre de réciprocité
d pum· la menw période, aux ubjcts de correspondancc it des
: nwl ion de l'antrc pays.
~st. n;:-:enée à chaque pays la facult.é de ne pas adJJ!ett; o
Jcs curtes postales avec réponse payéc, dans lcs relations ave.~
les autres pays, lorsque la différencc entre les taxes des detn
puys est t.ellc que l'cmploi de ces cartes pcut llonner licu ;l
tif'S

abus de la part du public.
IV

Est réser-véc aux pays de l'Union la faculté de perccvoir·
une surtaxe, qui ne peut dépasser 30 centimes par 20 gramnw~ ou fraction de 20 grammcs, pour chaque envoi qui, à la
•lf~mande de l'exp~diteur, est transporté dans un co1fre-!'ort
1'1ottant placé à bord d'un paquebot· postal. La surtaxc eRf.
~·l'l}llise au pays d'origine de l'envoi.
L'emploi de coffres-forts flottants est reglé de commun
aecord entre les Administrations qui convieunant d'assurei·
CC t:iCI'VÍCe UUllS leUf3 fPlatÍIJilS réciproque~.

v
ll psf. pris adc de la dP.claratinn fail•~ ]lar la délégafion
}p·jl.uunique au IIOILI do ~on GouvernemonL ct porlant qu'il a
LGdé h la NouvPllc-Zélnndc avPc lcs iles Cuok ef. aul:-c<> Hes
drpenuant.cs, la voix que l'articlc 29. 6°, de la Convention alf.l'ihnc aux autrcs dominions cL il l'cnscmble dcs colonies ct
prol('cloral s britanniques.
·

VI
LP Prol IIL'Hli· dnuwuro OliYcl'L en raveur des payK donf.
1•·"' n·prPSl'ntanLs n'ont signé au,juurd'hui que la Convent.io"'
pr·ineipale, ou un certain nombre sculemenl dPs Convention~
:~ rrêl écs var le Congres, à l' effet de leur permr>,Ltrc d'adh1íre-:.·
anx autres Conventions signécs ce jour, ou à l'unc ou l'autre
(J'enlrc elles.

VTT
1>ans I c eas ou une ou
aux Convc•nf.ions postalcs
1·al.il'iera it'nL pas l'unc ou
CollvPnlinn n'~n sera pas
l'nuront rat.ifiée.

plusieUI'S des pal'Lic•s cnn Iractanl.pg
sign6cs aujourd'hui ü Madl'id ne
l'ant rP de ees Convcnti rms, eet.r,P
moinf! valahlo vour les Etrüf. qui

En foi de quoi lcs plc~nipolr.nl.iail'flS ei-dessous onl. uresc;:;,'i
!" pn'f:mü Profocol0 final, qut aura la nH'\me forec d la mên~~:

valeur quP si ses .dispositions ~~taiPn L insérées dans In t.cxL ~
Conventions auxquelles il se rappürt.n, et, ilR l'ont
:~ip.né en un exemplaire qui restera déposé aux Archives d11
oc:uvcrnement de l'Espagne ct dont une copie sera remisc ü,
chnque parti e.

Jllt~nw rlf'~
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Ji'ail à Madrid. Ic trente novembre mil neuf cent vingt.
Pour I'AllemagrH~ - Ronge. - Schenk. - Orth.
Pour Ie~ Etats-Unis d'Amérique -. Conde de Colombi.
lJour Jes Iles Philippines ct les autres possessions insulairrs dP'I Etats-Unis d'Anrériqup - Conde dr Golo~bi.
Pnnr la Républiquc Argentinc - A. Barrera N1cholson,
Pnur l'Autrichc - Eberan.
Pour la Belgiqne: A.. Pi1'ard. 1'ixhon .. Httb.
Iüain.11.
Pour la colollio du Congo .Bclgc: Jf. Hale'wyclr.-G. 1'ondeu1'.
Pour la Bolivie: Luis Rodriguez.

Pour Ie Brésil: Alcibiades Peçanha. - J. .llenrique
A.llerne.
Pout· la Bulgarif•: N. Startcheff. - N. Boschnalw(f.
Pom· Ie Chil i: A. de la Cruz. - Florencio Mm·qu.ez de
la Plafo. - aus. Con:~i'tiO.
Ponr la Chinr: Lion Fou-TchenrJ.

Pour la Répnhliqne de Colombie: 1V. Mac Lellan. --- G•lbl'iel Roldan.
Ponr la Répuhliquc de Costa-Rica: Manur.l M. df? P'eralla.
Pom· la R(;pnblique de Cuba: Ju.an lno·ctagoyen.a.
Pour Ir Danemark: Hollna(lel Jr>nscn. - Holmblad.
Pour la R~puhliqur Dominicainc: Lcopoldn Loveln.-t,C'.
Pour l'EgyptA: :V. 1'. Borton.
Ponr la R1>publiqnP de t'Equalcm·: Luis Robafino Dd-·
1.' 1~lla. Leonidas A . Yerovi.
Pour J'Espagne: Cmuh~ de CQlombi. José de Gm·cia
Torres. - Guillerm.o Oapdevilla. -José de Espafía. Martin Vicente. - Antonio Camaclw.
Ponr les coloniPS cspagnolcs: Berno.rdo Rollo.nd. - M'a1JU.el G . A cebo .
PouJ' l'Ef.hiopir: 1lletJ,ldcu.-Berhanc.
Po1n' la Finlande: G. E. F'. Albrecht.
Ponr la F rance :M. Lebon.
Pour M. l~eorgrs Bonnet: M. Lebon. - G. Blin. - P.

Bouillw·d. -

BaJ'1'ail.

Pour l'Algérie: 11. 1'reuilU.
Pour les colonies ct proteetorats frança is de J'Indochine:
A nch·é Touzet.
Pnu1· l'~nscmble •le:-; aLJfres colunies francaiscs: G. IJ:martial.
Pour la Grande-BreLagnc et divcrs dominion~. colonies
et prolcctorats britanniques: P. H. \Villiamson. - E. .J.
Tlm·J•iugton. - E. L. Ashley Foakes.
Ponr l'Indc Britannique: G. R. Clarke.
Pour la Commonwealth de l'Australie: Justinirm Oxt!.-

nham.

J)onr Ie Canad:í: P. 11. 1Villiarnsnn.
Pot!l' b ~OliYf'll('-Zéland: R. B. Jloriú.
Pour I'Union dr l'Afriqne dn Snd: H. ·1v. S. 1'1nycross.
n . .1. 0'/i.clly.
Po\iJ' h

(~f't'C'P:

r•.

Sr'(l.'i.óii.

-- Th.

PenlltrJ1'0lUla!ri,'L

Pom· lc Guatemala: Juan J. 01·tega. -- Em·iqw-. Trau"'-

;;wnll.

Ponr la flt'pubHquc d'Ha'iti: Luis Ma. :Solér.
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Pour Ia Hévublique dn Honduras: J:icordo llcltran Y
llóz}Jitlt• .
.Pour Jp Jfongl'ic: O. de F't:p:r. - G. Baron Szal.oy.
PnUI' rr~lande: llol.lnaue7. .Tenst~'/1..
l':llli' l'r!~tlil~ d
lt~S l'Olonies it:dimllH~~;: ]~. lJefmafi.
T. ('. t:ionnini.- S. Orfisi.
Pn1n' le .lapon: S. •Yalwnisnz. --·- ArojiJ·o Mi.IU'ti.
Y.
/f i /'li I .'i lf füt.

Clw::-:cn: S . .\'al.:mt.i~lti. -- "tl't7.Jii'O JlirU'tL

Po!lt' )f'

Y.,

1/i!·otsu/.·u.

1'o11L' J'Pn:-;c•mhll'
d('S anTrr.s rlrpcndancc~ japnuaises:
S . .\'11l.:allishi. - .4.1·aji'l'o Jlfw·o. - Y. lliratsu.lw.
J>ont' la fit'.publique de Liht'.t·ia: Luis Jlla. Sol é r.

Pour le Lnxcmbourg-: a. Jt'o}H'1'.
Po•n· Ir. Maroc Ut l'rxclusion dl' h Zonc e!'ivagnolc):
Gt:ranl .Jazry. - .1. W"alter.
Ponr· In :\lal'ne (Zonc pspagrwlt>): J/ . ..\guirn~ tlc Cún;a.
f,. Lr)JH':.-Ji'errcr.- C. Garcia rle Casll·o.
l'otn· 1·~ )JPxiqm~:
Pour ;'I. Co~me Hinujosa: Julio l'onlttt. -- .Julio Poulat •
•\/(O/ISO flr!fCS.
P11111' ],• ~iearag-na:

M. ]!f. Tt'l'au.
Polir h' ~Ol'Yi~t:F': Snm'mersr:hHtl. - Klaus lldsina.
Pntll' la H( . lWhlique dn Panamá: .J. n. L\rosem.ena.
P1111 r J,~ Pal'aA'nay: Fenwrulo J>irnwt.
l'nttJ' I•':~ Pay:-;-Bas: .\. 1F. l\!J1111ndf. ---- J. S. v.· Geldl?l'.
Pntrr I ''s ludes n0r.•rlandais~.·:-:: 1Fia mau. -- 1\'. P. Gcr-

rl,·s ( Jo....;/1'/'"('('"'. - - .1. rrrn der

w·e,·r.

Putll' IP~ eolonics tiél'l~rlandaisc:-; eu .\tlll"·riqtw: \Viu11/.(1 n. -- \\l. F. Gcl'dcs OoslrTbre/i·. - .T. vem t.lr~,,. \V crf.
l'otrt'

k Pérou: JJ. C. U1Tca. -- O. Barrrw:chcu. y llau-

!fltt/u.

n,. .

Ponr la Pt~rsc: Russéi·n Klwn ATai:. - C. 1.llolitor.
Pm1r la Pologne: 1V. Dobrmvuls/.:i. -- Maciejewslci.
.l!ar.ion 1Jlurhic1'.

Pout• lt> Porlnp;al: Hcm·ilJ1W Jfonsin.ho (/!~ ;\llmqncrque.,
Ponr ll's eolonies portugaiscs dn 1'.\fl'ique: J1wenal Elvas

Fforior/o Sanln Barbai·a.
l'onr les colonies porlugaises ue l' ..\sie el. ue l'Océaulc;'
Jus~_: H 11! ilio dos Santos c Silva ..
Pottt' la H.onmanic: D. G. Mm·ioc.t;ro. - Eul}, UuuJonan.

Pour lo Ralvadm·: Ismael O. Fu.entcs.
l'otn· le Territoirc de la ~al're: Down·r~lw.
l'n: il' L• ltny1 ri HC de-; f:'!'l'l 1 PS, Ct·oalr·~ d S~od~TH'.:4: lJI'a(/.
s. p. 1'outoundjilch. - Dr. F'ranua
l'ul'! if1·h. - Cmdrt Zlatruwvitch.
l'otrl' 1,. Hny:JIIlllC Ut\ ~ia111: Phra Sum)wf.-ilch l)l'f!'~cha.
Pnur la Sw.. Je: .Juliw: Juhlin. - 1'hore ·wt·nnqvú~t.
Poue la P.uissP: McnqoUi. - P. Boss.
Pom· la Tchc'coslovaquit: Dr. Otoka1· Ilnzichlta.
Vá-

nim ifl'iyrJVilch. -

r[!("

lútcem.

Pnnr la T!luisie: Gt:rard.lapy.- 4. flal'ba1'at.
PmrJ' la 'J'nrq1tÍP: Méhmârl-Ali.
Jlo;::· l'f'l'llglllr;IT: Adolfo Aao1'io.
l'11t:r· k-: ~·:1.:11~·-l~nis dt• VmH'ZnPlo.: Pr:dJ·o-Rm,ilio Coll.
IJal'c•'lrí. A. Posse.
J.eis

uc
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RÉGLEMEN":r D'EXECUTION DE LA CONVENTION POSTALE
UNIVERSELLE

Conclue entre:
L'Allemagne, les Etats-Unis d'Amérique, les Iles PhiJi . .
pines, les autres possessions insulan.·es des Etats-Unis d'Arnél'Jque, lu. ltépubllyue ArgcnLine, l'Austriche, la Belgique et la
Colonic du Gongo Bclge, la Bolivia, le Brésil, la Bulgarir~, le
Chili, la Chine, la République de Colornbie, la H.épublique de
Costa-Rica, la République de Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, l'Egypte, l'Equateur, d'Espagne et les colonies espagnoles, l'Ethiopie, la Filand~, la France, l'Algerie, les
rt.:lonte-5 et p!·otectorat!::i tr·ançais de t· Indochine, l'ensem.ble des
nutres co.lonies francaises~ la Grande-Bretagne et divers dominions, colonics et protectorats britanniques, l'Inde Brita.nnique, la commonwealth de l'Australie, le Canadá, la NouvelleZélande, l'Union de l'Afrique du Sud, la Grêce, le Guatemala,
la llépublique d'Haiti, ia République ou Honduras, la Hongrie, l'Islande, l'Italie et les colonies italiennes, le Japon, le
Chosen, l'ensemble des autres dépendances japonaises, 1a République de Libéria, lc Luxembourg, lc Maroc (a l'exclu~iou
de la zone espagnole) t..le Maroc (zone espagnole), le Mexique, le Nicaragua, la l'Wrvêge, la République de Pana~p.á, lc
Paraguay, les J:>ays Bas, les Indies néerlandaises, les colonie:;
néerlandaises en Amérique, le Perou, la Perse, la Polognc, h~
Portugal, les colonies portugaises de l'Afrique, les colonic:l
portugaises de l'Asie et de l'Océanie, la Rournanie, la Russie,
la République de St. Marin, le Salvador, les territoire de Ja
Sarx e, le Royaurne des Serbes, Croates et Slovenes, Ie Royanme de Siam, la Suêde, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay et les Etats-Unis de Venezuela.
Les soussignés, vu l'artic1e 22 de la Convention postale
univorselle, conclue à Madrid le 30 novembre 1920, ont, au
nom. de leurs Administrations respectivas, arrêtó d'un commun accord les mesures suivantes, pour assurer l'execution
de la dite Convention.
I
DIRECTION DES CORRESPOND.\NCES

i - Chaque Administration cst obligée d'expédier p::u· tes
voies les plus rapides qu'ellc cmploie pour ses propres envoi~
Je~ dépêche.s closes et lcs (;orrespondances à. découvert qui lui
sont livrées par une autre Administratiou. Toutefois, l'Admt!listration dn pays déorigine a la faculté d'indiquer la voie à
s,uivre .par les dépêcl~es ~loses _qu'elle expédic, pourvu qu~
I emplm d~ celt..e vme n entramo pag pOUl' une Adminh;lt'a-tion intermédia ire. ues frais spéciaux cxccssifs.
Dans les cas ou une Administration, par des circoustances
extraordinaires, se voit ibligée de suspendre temporairement
l'expédition deg dépêches close~ et des correspondances à découvert qui lui sont livrées par une autre Administration, elle
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est tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin par
télégra.phe, ·à l'Administration ou aux Administratiou:; intéressées.
·2 - I~es Administrations qui usent de la faculté de per-ecvoir des taxes supplém~ntaires. en re~résentatio_n des trais
l'xtraordinaires afférents a certames vo1es sont hbres de ne
pus diriger par ees voies les correspondances insuffisament
affranch ics.

1I
tCHANGE EN UJf:Pf:CHES UL08ES

1 -

L'f'ícllaugo oes correspondunces eu rJépêchcs closoo,

enll'e les Administrat1ons de l'Union, est réglé d'nn commun
aceoni et selou les nóccssités du service enlre las AdministraI ion:-; en cause.
:! --· :~'jJ R'a1:!:!/. d'tlll f'lchange ~l fait·(• JliH' l'cntrt:>,IDÍSC d'nn
ou de plusieurs p.ays ticrs. lcs Adminisfratiuns de cc;-, pays
doi\·crlt cn ôtrc prc:wenues cn tcmps npportun.
:l - TI c:-;f, d'aillf:lurs, nbligufoirc dé former des népêche~
elo~0s foul ('S Jcs fois qn'nm~ dcs Administration~
intermédiairl's e11 fait. la demande, se hasant sur Je fait qtte lc nomh!'P flp, eor1·rspnndances à déeouvert cst de nalurc à entraver,
:-1•:-> npérntinns.
't En cu~ dn rhangcn1ent dan~ m1 Het•Yice d'échangt• en
dt'•pt\l'ltrs r.lnsc::; Mabli entro dcux :\.dministrat.íons· par l'entTelltist' d'nn ou f]c plusienrs pays tiers, l'Aominist.ration qui a
Jll'OVfHJUÔ le changcment en donne connaissancc aux Adminis~
ti·at.ions dcs pays par l'r.ntrcmísc dcsqucls cct échangc
s'cffectue.

rn
f ~- LI"~ s•~rvwe~ cxtrttm•dinaircs de rtJnion donnnnf. Jien
réscrvt;r~
arrangemcnt~

;, dP." rrais spreiaux dont la fixation est

rle 4,

~

6 de la Convcntion, à dcs

par l'art.ientre lcs

.\~lmin!st.raf ion!ÕI ittlQrcsFa>e~, ~nnt. nxeiiii~Ívl:'mcnt. r1~UX entrt;IP!IIJ.!' l'tlllt' !P lrall~j)Ol'L f.erritorial aecclér··~
la Malle dite

ue

rJ•·~

Iudes.
2 - Les l.ransports a1~1'iens sonf. assim ilés au.x set·viceti
exlraordinaires (article 5 de la Gonyention principale).

IV
F'IXA'l'ION

f.

L•·~;

Jr111 s taxes

m:s

TAXKS

\um ÍJlistrations rles pay~ de l'l.Jfl j,," pPn;oivcnt
lcs éfJUÍYalents, qui sonf. fix·~~; e11 exéeutiou

d'apr(~s

tio l'article 12 de Ja Convcnt.ion prineipale. Chaquo Adminis-

tration doit s'enl.endre avec l'Administ.ration d('s postes suis~e!i i laquelle il appartient de fairc uotifier les équivalents

par l'intermédiaire du Bureau international.

116

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Le Burcau iulcrnationai doit. établir et distribner au~
Admiriistratious un ta}.leau indiquant, pour chaque pays. les
•;quivalcnls: de la taxe de la IcUre simple, du second port de
la leltre, de la eal'le postalc, eL dcs aulrcs ub.iels i.Jar unitó
de 50 gTammes.
2. Lorsqu'un change:llent d'équivalents Pst jugé nécessaire, l'AdminislraLiou du vays intéressé doil suivre la vrocúdut·e indiqnée au paragraphe précédent..
3. Les fractiuns monélaires résultant. soit. du cnmplé]nent. de taxe appl ieabl<' nux eorrespondanees insuffisemment
affranclne~. suit de la fixa f ion des taxes des corTespondances
Ci.'hangées avce l«'s p3ys Mrangers à l'Un ion ou de la combinaison des taxe!: dr- l'Union avcc les sm·taxes prévues par
l'<wt i1~le G t1c la Cnnvention, pPuvtml êlre arr·ondies par lcs
Administrations qui cn effcctuent la perception. Mais la somme à a.iouter de ce clH•f ne peut, dans aucun cas, excéder la
·valem' d'un vinglii•me de franc (cinq centinws) .

v
EXCEP'l'IONH ID~ 1\L\TJ~:rm DE POIDS

r·e d'exccpt.ion. q11t'. les EI ai~ qm,
pmlVent. adnpt t!l' Je f:ypc
dr poid~ décima! lllf~triqut•, nnt. ia faculté d'y ~nh~t.ilnt'l' 1'011•_·•~
avoirdupnids ( :!H.3 í()5 gramn:NlJ cn assiinila11t. llll(l once h
20 gmmn!es pt:ur lrs ldtrrs ct denx onccs à 50 :ZJ'annnes vou r
aes autres objds, cl d'élever, au besoin, la limite dn port
simple des jnurna11x à flllatre onces. mais sous la cont.litiun
nxpressc fllH', dans 1~e t.lrmicr cas, il soit perçn nn port enticr
par nurnóro de journal. alors nH~me que plusieurs jour·naux
se trouveraient grupf'.s dans un lllême mtvoi.
Il este admis. par

JIH'S\1

it cause dP. leu r réginw intérirnr, nc

VI
TIMBRES-PnHTE

ET

E~IPREI~TE.S

1.. Les timbres-post.f-,

D':\FFlt:\:-iCHISSEl\IE:'\T

représentant

lc!"

faxe~-typl's

rJe

l'Union ou lcur t~qnivalf'nt dans la monnaie àe chaquc pays
sont confectionnés dans les COlllC1ll'~ su ivantPs:
Le timbre l'l'1Hésenta11t la taxt~ tfmw lei! re sim1,lc nn

àlcu foncé;
Lc timbrP I'CfH'I;...;;entant la taxe d'nne r ar! e postal e en
rouge;
Le timbre re{H'éscnt::mt la taxe dn pr·c111 it~r· por L tles autrcs ubjets en vert.
Les cmpreinte::; ]H'tH.luite.s par les n:achin(~~ d'a ffrnnehis ..
scment. doivrnt. com[H'I'ndrc l'in<lication tlu pays d'orig-inP-.
Elles doivent êt.re de couleur i onge vi f, quelle que soit la
valPlll' qu'pJJf•S 1'1'1H'I,'SI'lltenl ..
2. LI'~ timlll'f':-:-po;;!P 1'1 lf•s prr:pl'ninlrs tl'afl'r·arwlti..;:-:~mP'lt.

t.luivent porter l'nscription de leur" valem' tl'apres le tahlcan
t:IC:'~ équivalcuts adoptés.
L'iudicatiun du nombre d'unilés ou de frad inns de l'uuiVl
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;rwnétaire, servant à exprimer cette valeur, est faite en:-chif~
fres arabes.
_
·
_
3. Les timbres-poste peuvent être marqués à- l'~mporf'e..
piece de perfprations distinctivea <initiales ou · autres) · ~dans
;e~ c·•n(LL<ms :_tixées par l'Adm;wstrat;on qui les 1'4 • én'ns.
4. Les Administrations · doivent recommender au -public
de coller les. timbres-poste à l'angle droit supérieur du "côté;
qe las souscription.
·
Les empreintes des machines d'affranchissement doive:qt-.
également être; appliquées à cette place.
·
VII
COUPONS-RÉ90NSE

1. Les coupons-réponse, dont l'emploi facultatif est prP.,-,_
vu à l'articl:e 13 de la Convention, sont conformes au moder~
A annexé au présent Reglement et imprimés par les soins du.
Rureau interpátional sur papier portant en fil igrane les uots ~
50 c. Unio11 postale universelle. '5:(} c.
C:hà.quc Administration a la faculté:
a) de donner aux . 0~upÓn~ une perforation distinctive
qui ne nuise pas à la lecture du texte et ne soit pas de ~
lure à entraver la vérification de ces valeurs;
.
_.
b) de modifier à la main ou au moyen d'un procédé d'im·'
pression I e prix de vente indiqué sur les coupons ~
2. Le Bureau international fournit les coüpons _au prh:
Cl.•ütant aux Adrr:iuistrations qui en font la demande. ·
3. Chaquc. Administration débite les coupons · au pri'l:
qu'ellt' déterrnine, sans que ce prix puisse toutefois être infé;-iem- au minimum de 50 ccntimcs (or) fixé par l'arlícle i3
de la Convention.
4. Les coupons présentés par le public sont échangés
eontre un timbre-poste ou des timbres-poste représentant I~
prix de l'affranchissemcnt d'unu lettre simple à des!ination
de l'étranzer. _
---: - ·5. Ii "ne petÍ.t étre ver:du ou échang-é à la même personne
plus- de 1 O co:.1pons _en un seu! jour.
6. Sanf ententc comr·airfl cni.ré les Administi·atíons in-.
téres~ées. les couoons ·échangc\s ~ont envovés semestriellemer,f
aux Adrr.inistratións qui .les- ont émis;
sont accompagnés,
dam chaqne;;; cas. de l'indicatinn de leur nombre total.
7. Aussil.üt que rlcux Adrninistratiom se sont mises
rJ'accord ;;ur le nombre àcs r~nupom; échangés dans leurs re~
lations réciprnqnc;;,- un r·elevé (modele U) indiquant le sold•)
ch\bitrur 011 rn~diteur l'st. rlrc~,-~ par chaPnne de~ deux Adm1-..
nistrations et transmis par ce!les-~i au Bureau international.
Pour l'établi~sement rlc <:e !'elevo\ la valeur du coupon est
calculéc à 50 rrntimes par n nité. Le- Bureau 'nternational
f'nmpT'end le sold!! rlans un déenmpte ;;eme,:triel.
8. Lorsque dans lcs rapports entre> deu:x: Admi-nistrations
11' sr,ldr scme;;triel ne rh'passe pas 25 francs, l'Administration
débitriee cst exonérée de tout 3>ayement de ce chef et le re•
levé n'est pas dreeeé;

ils
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g. Dans le c~s ou deux Administrations se sont mise'i
d'a.ocord pour faíre un rcglement spécial, clle:; ne transmc~
tem. pai de relevé au Burtau mlcrnat.ional.
10. Les adtnínist.ratÍíms sont autor·iHées exceptionnellcment et en raison de círcon5Lances particuliêres à suspendre,
dans les lirr..ites qu'ell~s fixcront, l'application des rcsfrictions
~ótiCérnant la ,·ente l!t J'(tchange df'S coupom; prévus uu § 5 eidessus.
Dans ee cas, clles fcront part. de lcur décit~ion au Bureau
itttarnational, qui là enmmuniquera aux arlmini~tration~ de
l'Union.

VIII
CORRESPO!\DANCI': .'..\'EC U<:H P.\ YS É'fR\-="Gim~

A

I~'llNIO~

Les Offiees de l'Union qui ont eles relaf.ions avP.c dcs pays
étrangt\rs à rUnion i'ournissenL aux áut.res Offiem~ de l'Union
la listo do cc!S pays nvcc los indlcatiotls :\uivnntos:
t•, fraf~ de transit mai·il.imé ou territorial npplienhlf'~ att
transporf. en dehors de<:~ limites dn l'Union;
2°, dt~signat.ion dcs corrr.spondances admiscR.:
3°, affranchisscmonl. obligatoim ou facultat i f;
4•, limit.f\ vour cltaquo cal (·g·ol'ic dn eorrP~pomlanecs, de
ia validif.t\ de l'affrnnchisst'ment pcrç.u (jusqu'(t dc~linution,
jusqu'au port de deburqunment., et.c.);
5•, ét.endue de ln respommhililtí ptícunit'•l·n em mal ii•t·c
d'envois rccommandt3s:
· 6•, possibilitó d'admnllre lcs uvis de r(•eeption, et
7°, autant que possible, tal'i r fl'affr·anehissement ('1\ vigU~tn• datl~ li! tmy:'l :~n dt•llor·s ti(• l'tJniort par rapport. aux pays
de l'Union.

TX
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:\Will·:~

t. Les correspondances origina ires des pays de l'Union

sont frappées au rect.o d'un timbre indiquanl. aut.ant

que po::sible en caract~res latins, le lieu a·origine et la date du rle{Hirt.
à la poste.
Tous lea timbres-posl.n valnbles doivént êl.re oblitérés.
Dans les localités pmu·vueR de plu~iem·R lmr·eaux de posl e,
les timbres d'oblitét•ation doivm1t. t>orl.er une indicatiun permottant de conslnler qtw cRI. le hurcau de dcpôt..
2. Le'1 objots do corre~pondancc mal dir·ig·ós doivenl. ê!J'e
frap:pés de l'empreint~ du timbre à dM.e du btn·cau auquel ils
sont pnrvenus par erreur. Cott.e ohligalion incomho non st>ttlPment aux bureaux sédenf.nires, mals aussi aux Jmreanx nmbulants autant que vossi:.,Ie.
3. Le timbrago dos col'respondnnceR déposées, sur lcs paquebotsi dans les boiles mobiles ou entre les mains des agcnls
des pos es embarqués ou des commandants ineombe, dans Jes
cas prévus par le § 5 de l'art.iele 13 de la Convention, à l'ag·ent
des postes embarqué ou, s'il n'y en a pas, au bureau de nosto
auquel ccs correspondances sont livrées en rnain. Le cas éeheant, celui-ci les frappe de son timbre à date ordinaire c~t. y appose la mention "Paquebot.'' soit à la main, soit au mayen rl'une
gr~ffe ou d'un timbre.

Ar.'fOA
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4. Les correspondances originaires des pays étrangers à
l'Union sont frappées au recto, par lOffice de l'Union qui les
a recueillies, d'un timbre indiquant le point et la date d'entrée
dans lt~ service de cet Office.
5. Les corresponc!ances do touf.e natm·o pour lcsquelles
nrw taxe quelconque doit. l\lro perçue posf {~rieurement au dépôt. soi t du dest inata ire, soit, en c as do misn cu rebu t, de l'expédileur,sont frappées du Limhre T (taxe ü payer). L'applieation de ce timbre incombe à l'Office d'origine ou, s'il s'agit
de col'respondanccs devenues insuffisammont affranchies par
suíte íle lnur réexpédition ou de leur mise cu rebut, à l'Office
réexpéditeur. Les correspondances originaires de pays étrangers à l'Union sont frappées du timhre T par l'Office du pays
tl'enfrée.
G. IJcs envois à remettre par cxpres sont pourvus d'une
étiquett.e impriméo transparente et de couleur rouge foncó
portant en gros caracter(3s le mot "Expres". Los administraI ions sont toutefois autorlsécs à rcmplacer cctte étiquettte par
l'Pmpreinte d'un timbre.
Les envois qui ont été muniR de la mention "Expres" var
le bm'eau d'origine sont temis à domicile pa.t' port.eur spéc1al,
mlimo en cas d'omission ou d'insuffisancc dn l'al'franchissement. Le cas échl~ant., le bureau d'échange riu pays de destinaI íon est. tonu de sig·naler l'irrégularHé par lmlletin de vérification à L\dministration centrale dont rei•~Yn In lmrean d'originn. Ct' hullrtin doit reln.ter tr·t•s exael Pment. r origine et la date
du clepõt. de rmwo:.
7. Tout ob,jet de correspondaneo nc portant. pas le timbre '1' est considéré commc affranchi ct trai f é en eonséquence,

l-la u f errem· évidente.
8. Les timbres-po3le non oblitrrés par snitc d'erreur ou
d'omission duns le service d'origine doivent rc~tre de la mani,'>re wmelle rur le bureau qui c.onstate l'inégularité.
X
ABSENCg OU 11'\lSUI-'FISANCR n'.·\FFHANCTifSSRI\11\~T

1. LorRqu'un objet cst. non affranchi ou insuffisamment
affranchi, l'Office expéditeur indique, au moyen d'un timbre
ou d'un autre procédé, en chiffres bien lisihles apposés à l'an~le droit ~upérieur f~u re~to, le montant en francs ct centimes
a percevmr du do~tmatatre.
2. D'npr•~s cette indication. l'Qffice de dPst.ination frappe
l'objf~f. dn montant de la taxe annotée, conformément aux diRpositions du § ~l de l'arlicle 6 de la Gonvention.
:J. Dans le cns ou il a été fait usage de timbres-poste non
Yalables pour l'affranchissement, il n'en est tenu aucun comr>l.e. Cett.e circonstance est indiqu~e pnr le chiffre zéro (O),

placr à

eôff~ dP~

t.imhreR-postP..

XI
CONDITIONNEMENT DES

ENVOIS

ORDIN.\IRES

ET

nECOMMANDÉS

1. Les oh,ief s de correspondance adresstSs sous <les initiales

et. erux qui portont une adresse écrite au crayon, Je crayon(•rwrc excepté ne sont pas

admis à la recommandat.ion.
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Les adresses des envois expédiés poste restante doivent
indiquer les noms du destinataire; l'emploi d'initiales, de chiffres, qe simples prénoms, de noms supposés ou de marques
conventionnelles quelconqueb n'est pas admis pour ces cnvois.
2. Les envois sous enveloppe entieremcnt t.ransparenl e on
à panneau ouvert ne sont pas admis.
Les disposit.ions suivantes s'appliqucnt aux cm·ois sons enveloppe à panneau transparent:
a) le panneau transparent doit faire partie intégrante
do l'envelop.pe üt être disp~~é parallelement à plus grande
dimension. de façon que l'a.dresse du destinataire apparaisse
dans lc même sens; il doit êtrc sit1u6 <le fa'.'on à ne pas cnti'aver l'a.p.olication du timbre à date;
b) la transparcnce du pannc~u dDi•t assnrer uno parfaite
lisihilHé de l'adte~se, mt~me à la lnmiêJ·e artificielln ct nc pas
cmpec,hcr l'application d'unc écr.iture.
Les objet.s cxpédiés sous enveloppc h pannean IJ·anSJHl.rcnt sont admis à la recommandation.
3 - Sanf Ie.s exceptions prénws aux 11aragraphcs pl•éoédcnls aucunc condition spécial de forme ou de fcrmeture n'est
Pxigléc pour !r..-. oh.i·rts rPrommamJ~:'s. C:ha.qnc Offirc a la facn]ll'
rl'appliqUI"l' h cns Pnvois lns ri~g·lcs Mahlif•s dans snn SPl'VÍI'P
intérinur.
·
4 - l.es objets rccommandés doívent portcr à l'angle
gauchc Rupérieur de la suscription une étiquette conforme ou
analogue au modele B annexé au présent Reglcment. avt>e
l'indication en eai·act.êrcs latins, dn nom du lmreau d'.origine
et du numéro rl'ord1·~ soul:l lcqnel l'cnvoi lo,-:st inserit dans le
registre de ce hureau.
Tontefois. il est pcrmis uux: Administralions dont le régimc intérieur s'opposc acfu~llement. it l'emploi rlP<;; (li.iqu<'tf.cs. d'ajourner la misn à exécntion de ccl.te me~nro ct de continúcr iL employPr drs ti mllt·c:;; pnur l.a d1'sigPation dcs nh.iPT~
rerommandés.
li c:;;t cepPnrlant. de rignrnr, ponr 1es Offices qui n'ú·rlf. pas
adoplt~ l't~tiquPI IP mndt'lle B. flp dt~:-:-.ignrr ehaqtH' em· oi rccommandré par un num1~ro d'ordr<'. f:p nnméro doif t'\frr inscrif. il
l'nll~ln gaucho snpét'ÍPnr de ·;a su~cription.
TI <'St. ohligat.oirl'
pour lcs Officf's r1Íf'XJ1édi1f'm's df' désignPe J'(•twni 11a1· 11' numéro original.
5 - Lrs ,1\nYoi.s rrcnmmanrl,>:~. insn.ffisammrnt. affranr.h i~
ou non affranchis sont. trait1~s cornmf' les Pnvois IWdinairf's
rn c c qn i cnnePt'nc J'nffranc l!Í~SI'r.wnt. manqnant. lA~S I axe~
(hlf'~ dans l'nn pf l':ll11re ra~ sr,nr prt'ÇIH'S rt rPT.rnnc:;; par 11~
pay:-; qn i pffccl.tw la d ist rihu I íon ch•• nnvois.
G - Dr. .;; vig·nplfp.-: dn hirnf::is::!nC'P pcuvf'nl. 1'\lrr rolMr~
nn Vf'rRo dr tnnfP:;; IPs ral6grtJ'iP~ dP cotT,•srHmdanres prt;vqr-~
it l'arl iclr :> tlt• 1:1 CnnYP!l f.i1ln.

xrr
donf r,~xpc'flifrur f]f'mandf' 11118 aYi~ rle
doivPnt J1nl'lf'1' l':mnntation ft•t'>s appfll'f'TI(f' "Avi!': tie
fPCflpflnn" OU 1'f'n111l'f'l})fP (l'tlll finJlH·f' P,Ol'flltlf: i\, ll,
1 -

r~rcpl.ion
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2 - Ils sont acoompagnes d'une formule de la. grandeur
et dt; la eonsistance d'une carte postale confor.me 011 analogue
au modele C ci-annex~; cette formule est établie par Ie bureau ct•origine on par tont autre lmreau à désigner par l'Office exp<~ditmtr nL réunie, extérieurement et d'une manierc
't'<Oli<IP, à objet auqn.el ~lle se rapporte. Si elle ne parvient
pa~ au bnreau de desUna! ion. ecle~-ei dresse d'offiee un uoii\Pl nxis de rp:cept.lor•.
Les avis de réceptio~t doivent ôtre formuló·s cn françai~
on pOl'ter 11ne traduction inte!'lhwai m en cettc langue.
:3 - Le burP.au óc desl inat.ion. apres avoir dílment rempnl. la fnl'mule C la rcnvoi à décourvert ;:.'L en franchisn dt'
port ü l'aciressc de l'e::tpéd\frnr de l'objet.
lt Lorsque l'expédticur demande un avis de rocepl ion
rl'nn ohjf'l rPcommandé post t;r·ipm·pment an d1~pôt oe cet objct,
In but'f'Uil d'orig·inr reprodu i L su r une formule C la descripf íon Ires Pxacl I' de l'objet rPcnrnmand(~ (nature de l'objet,
lnrrPall d'origi1w. date de u•;ptlf, 111rmr'ro, adrosse eornplête du
dc>~l inatairc).
Cntt n formule est attachéc à une rérlamalion modNn r
l'f'\ id lH' ct'un t imhrn-postc :t'cprr~sentant la taxe d'avis de réCI'pf ion, eL traitée sélon ics pr.-~seription~ de l'arf.iclc XXIX
du r))'f'·srnt H.l~g!P.ment, it rdtc exception pres, que, en ca.s de
llisl.r·ibuHion r(~gnlier(' de l'Pnvoi auquel l'avis de réception
;.;n rappor-1 P. lo lmrPaH dt> destinat.ion retire la formule J et
rPnvoiP la formule C. clont lo YP!'so a étA dfunenL rempli, à
]'origine. de la maniêre prcscrite an § 3 précérent.
5 ~i un avis de réecption. 11>:gnlif'l'mncnt. demandé par
l'PXJH'ditrlrr· au moment du dépôt. n'est pas parvenn à l'origino duns Jes délais voulus. on proc(~dc. ponr réclamer l'avi~
manquant. rcntf'nrrnément aux r·t:•glt>s f-·rarr'rs "'' § ,J préc<'·dPnt. Dans ec dPmif'r cas, il n·n~t pas perr:u une deuxiêm<'
taxr ,,, )(' hurr>an d'originn iuscril nn tête de la formule C l11
m•nl inn «<>nplicata de l'avis d1• r'~ef'ptitm. ele.»
fi Lf'·S disposit íons parti cu lierrs adopt.ées par les Ad .•
mini~f1·al inns Pn n~ttn dn § ;:> de l'artiele XXIX du présent He.
glrnwnl .. pnm· la tr::tnsmi:-:s:nn d~·;;; r1'clamal.ions d'ohjets l'ProHntraJHl•;s. sont applicahlPs ~urx demandrs d'avis de réception
fnr·mulf;Ps pof.;f(~J'iPur·emPnt au dt;p,-,t df'S ohjPt~ l'f'('ornmarHI(•:-;,
XIII
EN\'OIR HECO?.l1\fANDÉR <mE\'1~") DE H.E:\IBOl'HRE::\IEN'I'

1-Lf's cnvnif'~ J'ecnmmandr's grPvr~s d(' J'Pmhom·~r·nwnl doiYPnL poriPI' sttl' IP rPcln l'f'niMn ''ItrmhonrsPmPnt" r~cr·it on imJH'iiHLl u'u1w munii'~rc t.l't)S appat·enle et. suivi de l'indication
du montant cln rr~mhoursr•monL Ln montant cRt exprirné en
earacl•~r<'s latins. ~~n tonlPs !PI ft'f'-.: Pt. f'n r·:liffrrs. ~mns raLlll'f\
11i ~llt'elwrgP, mi•nH' appt'ullvt'Ps. L'Pxp•'ditnnr doit indiquer
Slll' IP l'Pclo nu snr 1() Vf'l'So, :-·nn ,~,,m "' :-;on adi'PSSC r;2;alrnwnt
l'll cal'a·ell·r·Ps lali-ns.
'! -- LP~ f'Tl\'Oi~ rP<·ommandf's gTPVPS dP remhnnr~emenT
llolvl'nl l\lr'f' t'f'v•..,f us, an rf'~t o. d't1Úc é( iquPLto de couletn•
o1·ang". eonl'oqnn au modidf' n. anrwxé nu vréscnt Ht'~g·lemenL
:I l.Ar~ .\dmini~! I at in11s d~:~ IJMtcs IWll\'t~nt !-<e oharger
'lt~ ,-,~r·,.:;pJ• 1\11 er1;dil dP rt)mptPs eonrant8 postam;: dn pays do
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destina·tion de l'envoi le mont.ant des sommes encaissées. Les
oonditions, taxes ., peroevoir et 'lutres détails de ce servioe
sont régles d'un co.mmun accord entre les Administrations intér~e.sées.

4 - Si le destinataire ne paye pas le montant du remboursement dans nn délai de 7 jours, dans les relations entre
fJUYS d'Europe et Ua·nS un délai de 15 jours dans fes relations
dcs pays d'Europe avec les pays hors d'l~urop~ et óe ces dernlers pays entre eux à partir du jour qui suit celui de l'arrivPo au burean rte~tinntairr, l'rnvoi est réexpédié au buroou
d'origine.
Ces (Jélais peuv·cnt être étendus jusqu'à un m~xlmum de
28 jours par les Administrations auxquelles leur législation
en fait une obligat.ion. L'expéditeur pcut toutefois der.aander, par nne annotation 1ibellée dans une langue connue dans
lo pays de destlnation. le renvoi immérliat, de l'ob.iet à. son
adresse, si lo de~tinat.aire refus'e de payer le montant du remhnursemrnt lors de Ia premiêre orésentat.ion.
n - SatJf anfre arrangemcnt, la somme recouvrée, déduction fnite du dt'Oif. cl'rnr.ai~sement prévn à l'article 8, § 2,
de la Convention et de la taxe ordinaire des mandats d-e poste,
e~t. convf'l't.iP en nn mandat. dr, pnstc portnnt, en tête du recto.
In mention "RPmb." rt. ?t.ubli pom· lc surplus em conformité
cln R~glfm1cnt d'cxfScution de 1' Arrangement concernant le
s~ryice dcs mandats de post-e. 11 doit Nre fait. mention, sur
le coupon clu mandat, rlu nom ct de l'adt'esse dn destinataire
fie I Pnvoi conlrr rembour:::cment. ainsi que du lieu rt de la
date dn dépôt de cet envoi.
6 - Sauf arrangemcnt contraíre. lcs envois grevés de
remboursf'mcnL pcnvent ét.t·e réexp~dit~3 d'nn dcs pays part.!cipnnt à r~ ~ervice sm' un nuf.re de ecs pays. En cas de
r~expédition, l'Office conserve intacte lc demande de remboursrmrnt originalP, t.el1c que l'c:xpéditeur lui-même l'a formulf~e.
L'Offirc OI' la dP~tina.Uon dMinitive doit sc~ul procéclel' i1 la rrmYri·~ion. d:tnq ~a monn:tie. dn mont.ant du remboursement, d'apres lc taux en viguent· ponr IP~ mandats de poste;
il lui a.ppnrtient aus~i de transfor1111el' lc rembonrsement eu
nn mandat sur le pays d'origine.
7 - Les mandats de remboursement qui n'ont, pu être
délivrés aux bénéfieiaires sont. à l'expirat.ion du délai de validHé, quitanrés par l'Officf3 qui le~ d-5-tient et portés en compte à l'Office qui les a émis.
R - Lr~ mandais de remhour·~r.ment qui nnt été df'íliyrés
nux hénéficiaircs <'I qui n'ont pa~ M,; encai~sés sont remplacés par eles anforisations ue payemcnt. Cclles-ci sont dres~écs par l'Office qui a ém i~ Ic~ mundats, dés qu'il a pu constaf.(lr que tes t.Hres ori~iuaux n'ont pas été payé~ dans le délai
de valldité. Elles sont quitt:lncées par l'Office de destination
et inscrites par lui an plus prochain rompfe qui Pn snit
l'envof.

XIV
CAHTES POSTALES

1 - Les cartes postales doivcnt por.ter, en tête du rect.o,
le titre "Carte postale" en français ou l'équivalent do ce titre
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T~utefois, ce titre n'est pas obligatoire pour los cartes postales si,mples émanant de l'ind'lLCJtrie
privée.
Les dimensions des cartes ne peuvent dépasser 14 centimetres fm long·ueur et H centimett·es en largeur, ni être inférieurcs it 10 eentimetres r.n long11eur et à 7 centimetres en
lurgrm'. Lrs carl.e~ postalPs doivent être expédiées à décvU··
vr!'t, c'est-à-dire, sans bandc ni enveloppe.
I.es cartes posl ales dnivrnt être confect.ionnées en carton
on f'Il papirt· as~pz f'OH~istanl ponr no pas entraver la manipltlation.
2 -- Les timbre d'affra.nchissement. doivent, autant que
possiblP. être appliqués à l'angle droit supéri·eur du recto ..
1/adres.~·r ctu de.stinat.aire ainsi que les mentions relativos au
service (recommandé. avis de réception, etc.) doiV!ent figurer
nu rect.o, dont. la moitié droit au moins est. reseryée à ces
indication~.
L'expédit.eur dispose du verso et rJe la partie
gancho cln T'Prt.n, ~nn~ r,~gervo des dispositions dn paragrapho

dans une autre langue.

~nlvunl.

:l - Ti l'~f. int.ordit. an publir do joindre ou rl'at.tacber aux
rartcs posl:üf:'s drs ,~chantillons de m•archandises ou des objets
a.tm1t"1;urs. Toutcfois. dfl~ Yig-ncttes, des phot~ap,hies, des
limbT't•s dP f.ontc cspecr, dcs banries d'adressP ou des feuilles
ü rel'IiPr. des étiquett.es ef. eles coupures de toute sorte peuYent y ôtro eollés à ccndition que ces objets ne soient pas de
nature ~t. altércr· !f' caractére des ca-rtes postales, qn'ils consistt:'nt. en flapicr 01~ cn nne nutre n1atiere tri~s minco et qn'ils
Roienl comniMemcnt adhéennl~ à la. eartfl. ~\ l'cxcrpt.ion d<>·S
h:mdf's ou 0! iqudtrs rl'arlrrssr.. r r•:.: nhj,=-ts nr p0uvrnt étrc cnl ~
~~~~ q1w sur
JH1.4( :d flf-1,

h• ,.,,r:o;o n11 Ia JHll'l iP ga11cllr d11 rrrl o d1'S r·arlf''>

1 -- LP:o; posl alps rtYf>r•. r6ponso pnyf.fl doiw·nt présentcr
an rreto. ,.n languP fram;ai~1=-. eornmn tifT·c sm· la JH'emiero
par·tic•: "C:u,tn poslalr~ anoe rr'~ponsn payt>o'': sut· la secunde
pm·t iP: ''C.arte posta,le-r,~ponse". Les deux nart.ics doivent
rt'aill<mrs remplir, chacune, Ies anl!'cs conditions impoRéeg à
la curte postale simple; elles sont replées l'une sur l'autre et
ne peuYent être :!'ermécs d'une maniere quelconque.
L'adresse de lu rartr-ré.pons~l doit se trouver du côte inff~ricur du pli.
Il est loisible it l'expéditcur d'nne carte postale avec répon~a~ y)ayfie d'imliqner son nom et son adresse au rect.o de la
part.ie "TU•pom;p", ~oit par écrit, soit cn y collanf. uno étiquett.P.

L'affranehissement dP la parti-e "R6ponse" an moyen dn
timhre-pos.te du pays qui a ~~mis la carte n'est. valable que si
Jrs denx p:u·til's de la carte postale avcc réponsc payée sout
pnrve.nnpc;; ardhPrentcs du pays d'origine et si la partie "Réponsc" est expédiéc du pays ou elle est paTver..ue par la poste
à destination dudit pays d'origine. Si ces conditions ne sont,
pas remplies. eliP est tra itr'~~ romme carte postal e nçm affranchie.
5 - Les oar.tes posta.Jes ne remplissant pas, quant aux
indications prescrites. aux dimensions. à la forme extérieure,
lf's conditions imposé~s par le prPsent artir,le à cet.te catPgorie d'envois, sont traitées com,me lett..res~
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XV
P.\PIEil!-\ n'AFF.\lHES

'1 Ront. eonsid•'rés eornme pa·pim•s d'affaireg et admis
comme tcls it la moflémt.ion de taxe consacrRe par l'article 6
de la Convention. tontf's Jes pit~Ce':l et tous les documents écrit~
on dessi w•s en tout. 011 partic à ia main, qui n'ont pas le caractere d'un~ corrcspondance actuelle et. personclle, tels que
lt'S J.e.ttrf's ouvcrf P.S Pl les càrtes postules de date ancienne qui.
nnt dejf1 atteint leur but prnnitif lt-s pieces dn procérlurc IP~
actfls df~ tout. grnrf'. drcss••s par les officicrs ministériels~ les
leUres flp voitm·p on connaissements. lrs fact.ures, certains
docnmPn1.s dt>~ rompagnics d'assu.rancc. Je:;; copies ou extraits
d'actPs ~ous SPing prh·•• r'cl'its sur papicr timbré ou non timhré.. les pari il.ions nu ft~ll illPs de musique mannscrites~ les
mannscrif s d'ou vragrs ou dP journaux expédiés isolPment, Ies
f)Pvoit·s originanx nt corrig1>s d'éleves á l'exclnsion de toute
indi•rat ina IH' SI' I'nppnl'f ant. pas directPnwnl ~ l'f'xt;cnl ion dq
t r·avail.
2 - Les papif'rs d'affaires sont soumis, cn ce qui conrnrne la fn1'me et )p, condHionnf'mf~nt. aux dispositinn.:; prescrito~ pour les imprimP5 (articlP XV'II ri-apre~).

XVI
l~CHAN'l'ILLO~S

1 -l,P~ f.chanl illons de marchandi~ws lll' sont adrnis :, h,í_
nMiciPl' d<• la nwd{•ralion dP faxP qui Jpm· ••si nffrihlll~l' pm·
l":ll'f icll' n dt• la ConYPnl ion qun som; I•'S ClttHiif ions stliYarlfl's:
Jls doivent. <">frn vlae1~s dans dt>s sacs. d<'s bo li PS nu dPs
C'OYPlnpJWS mohi!Ps de Hwnil·rc à pPrnwltre unP rarile y(•ririr
c.al ion.
li n"Pst pas exigé d'nrnballage pom· Jps nltjPfs d'mw seule
jtri•f'P, !Pls qut• pii·l~l'' d1~ boi:-.. rlll'falliqrws •~k .. qrr'il n'Psl.
JHls dan;.; li'~ llS:t;!P,.; du rornmcr·ep d'Pmballl'l'. i1 rnndi!i1tll Cfllf' le
ens (·e!H'anl, radt·r·~:w 1•l lP~l timht'l':-:..:posle t'igtll'l'nf. sur· nnn
,·~1 iquei f f'.
11 Pst. JH'I'rnis d"inrliqu<•r· :1 la mai11 ou pnr 1111 nrnc<~tll!
ml'lrnniqtH', :1 l'Pxl{r•ipm· ou it l"iniPt'iPlll' dt• r~·nvni. h's nom,
t}!JUJíf,>. !Jt'lll"PSSÍOil 1~1 adt't•s~..;f• dl' }",•xnr'·diii'UI' f•l d11 dPSI irmIUÍl'l'. nin'3i qn•• la da! o rl'rxpr-dil ion, la signal m·P, Jp num,~rn
d"appd nu r.q.~pltOIH'. radr•l':·tSI' pf lt' ('fllll' U·lt''graphiqurs, lo
l'OlliJ)f f' COUI'anf posf al Oll lHtlli'UÍl'e d0 l'PXJ)Pt li i Plll', Ufl(' marIJIII' dP f'atn·iqllt· ou rll' nmrrltallrl. dl's llltlllf.~!'n-: rl"onlr·t'. dP;.; prix
••I clf's iudieafions rl'lafiYI'R ar1 pnids. :til "'{·lrai!P f'! i! la dimnnsimr, ainsi (}tt"it la quantilr-' disponihl<' Pl Cf'llcs qui sont.
lll~('.f'SRaÍI'PS IJfllll' Jli'PI'iS.:f'l' Ja fH'O\'I'llHll('f' 1'1 Ja IWf lli'P df' Ja
nmrl·lrandi~c.

'..! -- LPs objr~ls en YPITf\ lrs PllYois df' liquidPs, hui!Ps,
rnrps pr·as. pnudt'I'S s•\eltPs, enloraniP:; f.lll non. ainsi qtw lPs
cnvoil-l •l"ah('illt's YiYantes sonf admis au 1ransp111'L eotmni.~
.:-ch:tnf illons dP mamhandise~. potrt'YII q11· ils ~tdPnl cnndi1.ion~

neR df' la manieres suivant.e:
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1o. Lt•s oh.iet s en verre doivent être cmballés solidement
(boites en métal, en bois ou en carton ondulé de qualité solide) de maniere à prén~nir toul dang·cr pour les correspondances e r. les ag·ents.
:!
Les liquidt's, huill>s eL ~~orp::; facilenu·nl. liquéfia!Jlcs
doivenl êtrc insf''rés duns dos flaeons cu vmTe hcrmétiqucment houchés. Chaquc flacon doit. ôtre placé dans une boitc
spécialc cn IJois ou eu carron oHdulé de qualité solide garnic
,;,~ seiun~ dP buis de colun uu dP rnatiet·e spongieuse en quant.iló suffisnnlt~ ]JOUl' absorber In liquide en eas de bris du flacou. La hoiln elle-même, si Pllt• t•sl. P-H hois, doit êLre enfermó<~ dam; un sPcond 1'1ni r•n n11'•lal. t•n bois
HYt~e eml\·ercln
\'issé, cu earton onduh'~ de t.!Ualil<~ solidc ou en cuir fort. ct
épais.
Toutcfois, lorsqu'on se serr d"unP boite consliluée par uu
oine ~'ll bois pt·ri'oré ayant au uwins ~ 1\~ millimi~Lres ctans la
varr it• la plus faiblc cl munie d"un {'ou verde, il n'<~sl pas w!cessaire que ce blnc soit enfermé dans un second éfui.
3°. Le:; corps gTas difficilemenr. liquéfiable~, tels que
lcs onguents, Ie savon mou, lt•s résirws, cte .. dont lc transpol't
offre moins ll'incuuvénienis, doiveuL elre enfcrmés sous uuc
premii:•re cnveloppe (boitc, sac cn t.oilc, parellemin, ele.),
placéc ellc-même dans une seconde IJuite cn hois, en mélal ou
en cu ir fort f~t (\pais.
í". Lcs mr.Jii•J'I'S eoluranles. inllt•s qu<• l'anilinc, etc., ue
:~qui admisps qtlf' dans dt'S hoites nn ft~r hla1w r(·sisLant, placées à leur tow· dans tles hoilcs eu bois avec de la sciure entre
les deus emballag·es; les poudrcs seches non colorantcs doiYent être placées dans llcs hoHes e11 mt~f ai. en IJois on cn
carf.om;. Ccs boil es sonf ellt•s-mi'nws Pllfcrm(~•·s rlans uu sac
cn toile ou en parchemin.
5". Lns •'ehanlillons -do liquide~. cor·ps gras, ainsi qnc
t'f'UX l'CH~fUS d'enveloppcs JlCU l'flSÍHfanles Cll roile OU en papiel' doivenL ôlrc munis d"unn Miquct rc, de préférencc en
parchcmill, }Jorfanl. l'adrnssP dn deslinalaire, les figurines
d'affranchissemenL cl l'emprcintn des timbres à date. L"adJ'PS~t· doit t•fre reproduite su1· l'obejet lui-même.
li". Lt•s al1Pilles viyanles doivt•tt! 4}(t·n J'Pnl'ermées dans
des boites disposé~s de façon à ~~Yif er I onl dang·cr e r. h pcrmettre la verificalion du contenu.
;o. LPS o!J,jpl;;; de foute nal.ure qui :-:e gftl.l'l'aient. s'ils
''lait•nl PmhalJ(>s df' la manil.•re prPseritl' au § 1.. pcuv~~nt cx~<·pl.inll!wllPiltt:IJf t·Lre admis sous un emballag·e lu"'rmétiquetnellL fenné. lJans ce cas les Administrations intéressé,~s peuvent exigcr que l'cxpéditeur ou lc destinatairc facilite la V!~
rificat.ion du contenu, soit en ouvrant. quelques-uns des envois
dt•signlís pa L' l'! ks, soit. d'nne autre manier·r satisfaisante.
3 -- SonL égalcmcnt admis au tarif dcs échantillons lcs
clichés d' imprimerie. les clefs isolées, lcs fiem·:-; fraiehcs
counées, les ob,iers d'histoirc nalurelle (animaux et vianlt•:-;
stkhtís ou r.onsct'Vt~s. spécimen:-; géologiques, nf c.), f nh,~s do
s..>rum el oh.iets ]Jal.hnlogiquPs rendus inoffcnsi rs par leu r
JIJodc d•~ ]JJ'I'paral ion nL d'emhallag••. Ces objcl s, ü l'oxcept ion
des f utws de sérum expédi{·s dans un inl é1·AI. g"énéral pat· les
laiJorat.oiL'es ou inslit.ul ions officinllPmcnt reconnus, nc pcuY·.'IÜ t'\l.rP Pnvuy1í~ dans un but <'fH11BH!r'cial. Leu,. e111ballage
•loit êtrc conforme aux prescriplions gónéralcs conccrnant lcs
t-ehantillmts de marchamlises.
0

•
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XVIl
lMPHIMÉS DE 'l'OUTE NATURE

f - Sont considérés comme imprimés, eL admis eumme
tels à la modération de taxe consacrée par l"~t·LiclB ü de la
Convention, les journaux el ouvrages périodiques, les livres
brochés ou reliés, les bruchures, les papiers de musique, les
cartcs de visite, les cartes-adresse, les épreuves d'imprimcrie
avec ou sans les manuscrits s'y rapporlant, les gravures, Jes
photographies et les albums contenant des photographies, les
'u1ages. les dessíns, plans, curtes géog1·aphiques. catalog·ues,
prospectus, annonccs et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, et, eu g·énéral, toutcs les impressions ou reproductious obteuues sur papier, sm· parchemm ou
sur cartón, au moyen de la typographie, de la gravure, de la
litographie et de l'autographie, ou de tout. autre procédé mécantque 1'acile à reconnaitre, hormis le dócalque et la machine à éorire.
Sont assimilées aux imprimés, lcs rept·oductions d)me
copie-type faite i.t la plume ou it la machme :l écrire lorsqu'elles sont obtenues par un procédé mécaniquo de polygraphie (chromographie, etc.); mais pour jouir de la modération de taxe, ces reproductions doivent êtrc déposées aux guichets des bureaux de poste et au nombre rninirnum de vmgt
cxemplaires parfaitemenL identique8.
2 - Ne peuvent être expédiés à la taxe r•5duile lcs imprimés qui portent dcs sig·nes Ql:!Clconqucs :msccptibles de
constituer une Iangage couvcntionnel ni, sauf les cxccption~
explicitemcnt autorisées par lc présent article, ceux dont lc
·~extc a é te modifié apr•~s tirage.
J - ll cs t permis :
a) d'indiquer i~ la main ou J,mr tm vrucédé méeanique,
à l'extédeur ou à l'inlérieur de l'envoi, le 11om, quulité, profeti:;ion c L aurest-~c do J'cxpédi leu r ot. du dcsf.inat.aire, ainsi quH
la date d'expéditioll, la signature, lc nunu~ru d'appcl au téló.l,hone, l'adrcsso ct le eodc télégraphiquo et. le eompi.P cou-·
raut postal ou bancaíre de l'expéditeur;
b) d'ajoutcr à la main, sm· les carte:; de vhile imprlmúe"'
aiusi que ::;ur les curtes de Noel et de 1wuvcl an, l'adrcsse de
l'uxpéditcur, sun tit.rc, aiusi que de!-' sonhuits, félicitations, reomerciCiucnLs, complimcnts do condoléance ou autres fonnu1es de polilesse exprimés cu cinq mols au maximmu ou au
moyen d'initiales ciJnventionelle~ {p. f., etc.) :
c) d'ajouter aux épreuves corrigécs le manuscríf. ct de fail'C à ccs épreuves les changenwnt~ et additions qui se rapportent à la correcliou, à la forme et á l'impression. En cas de
manque de plaee, ces additions peuYent. êfrc failes sur des
feuilles spéciales;
d) de corrigcr lm; fautes d'impressiun ausi sur les imprimés aulres que les (~preuves;
e) de biff<'r cerlaincs parties d'un textc ÍIHLil'Ítrté;
f) 11~~ fairo ressortiJ' au moyen de traib; ott tk stmligurl'
!cs moLs ou lus passages dn textc sut· lesqnels on désire attirer l'attention;
g) de porter ou de corriger à h plume ou par un procédé
P.!·écanique les chiffres sur les listes de prix courants, les qf ..
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et

fres d'annOACes, Ies cote~ de bourse
de marché, les circulaires de commerce et Ies prospectos, de même que le nom
du voyageur, la date, l'heure et le nom de la localité par; laquelle il compte passer ainsi que l'endroit ou il desoen<l, gu,·
les avis de pas!age;
h) d'indiquer à Ia main, sur les avis concernant les dt:~
parts et les arrivées de navires, la date et l'heure de ces départs et de ces arrivées, ainsi que lcs noms des navires et d~.-:;
vorts de départ ct d'arrivée;
O d'ajouter une dédicace n-:-anuscritc consisLanL '.'-:11 uu
simple hommage sur les livres, brochures, journaux, photographies, gravures, papiers dP. musique et en général sur
toules productions littéraires ou artistiques imprimées, gt'avées, lilhographiées ou autographiées, ainsi que de joindr~
à celles-ci la facture se rapportant à l'objet envoyé;
j) de peindrc lcs images de mude, les cartes g•íographiqucs, ele.;
lc) d"ajouter à la main ou par un procédé méeanique au::t
passag·es découpés des jqurnaux et publieations périodique~
le titre, la date, le numéro ct l'udresse de la publication dont
l'articlc cst extr·ait;
l) dans les bulleUns de eommande ou (Ie snuscription relaf ifs lt eles ouvr·ages de librairie,. livres, jonmaux, gravures,
morceaux de musique, d'indiquer à la main les onvrages dcmandés ou oJfcrts, ct de biffer ou de souligner to·.~ ou partil' 1lrs eowumuicatious imprimées.
-1 Lí~s irnprimés doivent êf.rc comlitioués de maníer;~
â pnuvoü· êtrc fucilement vérifiés. lls dnh•enf. nrf', soit placés sons hande. ~ur roulean. entre des cartons, dau;:; un étlü
ouvcrt dcs dcux côtés ou aux deux exti·émité~. ou dans une
cnveloppe non fcrméc, soit enLourés d'une ficellc facile à
dénouer, soit. cnfin simplement pliés, mais de manicrc que
d'autr<'S objets nc puissent se glisser dans leurs plis.
5 - Lcs cartes-adresse ct tons imprimés pr6sentant. Ja
fornw l"f, la consistance d'nnc cm·tc nón plir~~~ penvent être
cXJlédiés ~ans handP, cnvcloppc, lien ou J)li.
6---. LPs rados pnrtant le tit.re «Cartc postalc» ou J'~qut
vaient df!l ce tif.r~ da.n~ '.llle 'anguo qnolconquc, sont admise~
au tarif dcs imprimés, ponrvu qu'clles répondent aux ennditions génémles stipulées dans lc présent article pour· ce
genrc d'cnvois. Celles qúi ne remplissent }Ja~ ces condition~
sont considérées comme cartes postales et traitées, en consr~
quence, sous réserve de l'application éventuelle des dispositions du § 5 de l'artAcle XIV du présent Reglement.
XVIII
'lllJETS UILOUJ>.It~

Il cst pertnis de réunir uans un mêmc mrvoi dcs P-cha11l.ilhms de rnarehaudiscs, des imvrir11és c L des IJ<Jpicr~ d'aff a i I'('S, mais sous réserve:
1° que chaque objet priR isolémenl ne dépasse pas les
limites qui lui sont applicables quant au poids et quant à la
dimension;
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2° ql\e le poids iótal ne dépasse pas 2 kilogrammes pai'1
cnvoi, ~xception faile pour les imprimés dcstinés aux aveugles;
3" que la taxe sui t au miuimum de 50 ceutimcs si l'euvol
conticnt des papiers d'affaires, et de 20 centimes s'il se compose d'imprimés cl ú'échantillons.
XIX
FEUILLES D' AVIS

1 Lc~ fcuilles d'avis accompaguant dus dépcclw~
lichaugées entre úeux burcaux de l'Union sont conformes au
uwlléle E j'Jinl au présent Rcglement Ellcs sont placés sous
de~ cnveluppes de coulcur bleuc portant cn gros caracteres
I' llldication «F'euille d'a vis».
2 - On indique à l'angle drolt supérieur le nombre des
sac" ou paquct:-: cou1posant l'cnvm auqucl la feuillc d'avis se
rapportc.
::3auf anaugement conlra1re, les bureaux cxvéditeurs doinmt lllllllérter les feuilles d'avis à l'angle gauchc supéricur.
d'apres une série annuelle par chaque bureau d'origine ct
vout· challlte but·eau de dcstination, cn mcntionnant au-des~ou~ du numéro la voie à utiliser, ct, cn cas de Lransit 1 mritm!c, lc nom du paqucbol, ou du bâlimcnt qui em porte la dépôche.
Chaquc dépêcl!c prcnd un numéro distincL l'urs mêrm.l
qu· il s'agirait d'une dépêche ~upplemcntaire emprunl.ant la
lllêlllc Yoie, lc mt-mc paquebot ou bàtiment que la •Jépêche
urdiuaire.
A la vrcrniere cxp1!dition de chaque annéc, la feuille
d'avis doit purtcr, outre le numéro d'ordre •Je 1a dépêehc, eclui de la dcrniero dépêehc de l'année précédcntc.
3 - On doit mentionner, en tête de la feuillc d'avis, 1~
nombrc total des objets recommandés, des paquets ou sac~
rcufermant lcsdits 1•1bjcls, C'l, au woyen d'une griffe, d'une
étiqneUc ou d'une annolation manuscrile, la préscnce d'envui::: à f a ire rem cUre par expr~~"
<i Lcs objeli-> recommendés sonL inscl'ils individucllemcnt au tableau n. I de la feuille d'avis, avec les détails suivauts: lc nom du bureau d'originc et le numéro d'inseriptiun
ao l';)bJcl à cf! bureau . ou~ lc nom du burüao. d'originc, lo nor11
du dcstinataire et lo li eu de destination.
5 - Il peut être fait usage d'une ou de plusieurs listes
~péciales et détachées soit pour remplacer le tablcau n. 1 do
la fcnillc d'avis, soit pour servir comme fcuille d'avi:; :. IlJplcmentaire.
Quand il cst. fait usage de plusicurs liste~, Cl'" tlentit.ll't~,;
doin·nL ôtre numérotées. Le nombre des objots rccommamlé:-;
qui peuvent Nre inscrits sur une 5cule rt 1r.êmc liste e:;t lilllité i\ 30.
Le nombre dcs objets recommand1~s in~crits sur Jes lisl.efl.
Je 110mbrc dcs listes cf. lc nornbre des paqucts nu dP:; saes qni
l'f'tlfPr·ment. rcs objets doivcnt être porl.és sur la feuillc d'avis.
G - Au tablcau n. II on inscrit, avec les détails que ce
f.ablean comporto, les dépêchcs closes insérécs duns l'cnvoi
llirect auqucl la fcuillc d'avis se rapportc.

ACriOS DO PODER EXECU'l'lVO

129

7 - Sous la rubrique «lndications de se1·vice», on menUonne les Iettres de service ouvertes, les eornmu•Jitation~ ou
reeornmaztdations di verses du bureau cxpóJi tem· ayant Lrait
au ~tWVjCC d'érhange, ainsi que le no!nbrJ de~ sues vides '-~u
reluur.
d Lorsqu'il est jugé nécessai1·~, pour cartaincs !'elatiuns, de créer d'autres. talJleaux ou rubriques sur Ia feuille
d':.l\. ;!', iJ mesuro peut être réalisée 1l'un curnnmn accord eu! J'C l<:s Administz·ations intéressées.
9 - Lorsqu'un bureau d'échange n'a aucuu objet à Iiv1·e;:a
à nu lmrcau correspondanl, il n'en doit pa'; moius envc•yer,
dans la forme ordinaire, une dépêche qui se composc uniquetnent d'une feuille d'avis négative.
fo - Qunnd dépêches closes sont eonfi1ées var une
.:\dminislration it une autre. pour êt.re transmises au moyen
de bàtimcnts de commerce, Ie nombre ou le poids des lettres
et autl'cs objel.s doit être iudiqué à Ia fcuillc d'avis et sur
l'adrcssc de ces dépêches Jorsquc l'Officc chargé Ll'assuor
l' l'llllHU'tjUClllCUL dcs dites tlépêchcs lc tlcmandc.

XX
'l'HA.N:.:ii\IJ~SIUN l.H:o OBJETS Hl~COl\ll\IANUJ~S

Les ubjets recomrnandés, eL s'il y a lieu, les liste~
prévues au 1 § 5 de l'ãi·ticle XIX. sonL réunis en un
ou plusiours paquets -ou saes distiud:-:, qui doiveut etre conwmablemcut cnveloppés ou fcriJ~és e!. cachetés ou plumbés de
rnaniüre ü en préscrver lc contenu. Les objets reeommandés
l'nnt dassés dans ehaque paquct d'apres lcur ordre d'inscri!ILion. Quaml on cmploie plusieur~ lisle"' détachéc::::, chacune
tl'ellcs cst enliasséa. avec les objets rccounuandes auxquehi
elle se rapporte.
Dans aucun eas, les -objets recommandés 110 peuvcnt êtro
coufondus avec les correspondances ordinaires.
2 - Au paquet d'objets recommandés est att.achée extérieurement, par un croisé de ficelle, l'~nveloppe spéciale contcuant. la feuillc d'avis; lorsque Ies objets recommandés sont
renfermé~ dans nn sac, la dite enveloppe est :fixéc au c-oi de
ce sac.
S'il y a plus d'un paquct 'OU sac d'objets recommandés,
chacun des paquets ou sàcs suppJementaires cst muni d'uno
Hiqucttc indiqnant Ia naturo du contenu.
Les paquets ou sacs d'objcts recommandés soüt vJac1SH a!l
c't•nll'l'. de la d~pôche et de maniero à aU i ror I' a t.tcHtion do
ra~enf qui procede à l'ouverture.
3 - Lc modo d'emballage ct de f.ram;mission dcs ol•jels
l'l'l~ommandés, prcscrit ci-dessus, s'applique seulcment aux
l'l'lations ordinaires. Pour Ies relations importantes, il UJ)parf iPut aux Adminisf.rations intéressées de prescrirC', d'un comlllllU accord, des dispositions particnliêres, sous réserve, duns
l'un conmw dans l'autre cas, des mesurrs cxccptionnellcs i'J.
pr·f•ndrn par lcs chrfs des bureaux d'change, Iorsqu'ils ont à
a:-:~urer la f.ransnüssion cl'objets rccommandés qui, par leu r·
mlfm·p, leur forme ou leur volume, nc seraicnt pas snsccptiblcs d'être insérés dans la dépêche .
f -

fJH~eiale~

.. • :1de 1924-Vol. li.

9

XXI
TRANSMISSION llE8 CORRESPONDANCES A PAIRE REMETI'R.E PAU
EXPRES

1 - Les coiTespondances ordinaires à faira remettre par
expres souL réunies eu une liasse spéciale et insérées, par les
bureaux u'échange, uans l'enveloppe uonteuauL la feuille
d'avis qui accompagne la dépêche.
Une fiche placée dans cette liasse indique, le cas échéant,
la présence, dans la dépêche, des correspondances de 1' espece,
qui, en raison de leur nombre, de leur forme ou de leurs dimensions, n'ont pu êlrc jointes à la fcuillo d'avis. Ces correspondauces sont réunies duns une ou plusieurs liasses distinctes, munies dunt1 étiquette portant en gros caracteres la
meLtion "Expràs" et insérées dans le sac contenant la feuille
d'avis.
2 - Les corTespondances recommandées à faire remettre
par expres sont classées, à leur ordre, parmi les autres correspondances recommandées et la mention "Exprês" est portée dans la colonne "Observations" des feuilles d'avis, en regarei de l'inscription de chacune d'elles.

XXII
GONFECTION DES DÉPtCHES

1 - En l'àgle générale, les objets qui composent les dépêobeE& doivent être olassés et enliassés par nature de correspondanoes, en séparant les otjets affranchis des objets non ou
insuftisamment affranchis.
Les lettres portant des traces d'ouverture ou d'avarie
doivent être munie:S d'une mention du fait eL frappées du timbre à date du bureau qui a constaté ce fait.
Les mandats de poste e:xpédiés à découverí sout réunis
en un paquet distinct, apres subdivision, s'il y a lieu, en autant de liasses qu'il y a de pays destinataires. Ce paquet est
inséré pa1· les bureau d'éohange dans l'envelpope contenant
la feuille d'avis qu1 accompagne la dépeche ou, en cas d'impossibilité, dans le . sac renfermant cette feuille.
2 - Dans les échanges par voie de terra, toute dépêche,
aP.res avoir été ficelée, est enveloppée de papier fort en quantlté suffisant pour éviter toute détérioration du contenu, puis
ficelée extérieurement et cachetée à la cire au moyen du cacbet du bureau ou plombée. Elle est munia d'une suscription
imprimée portant, en petits caracteres, le nom ou bureau expéditeur et, en caracteres plus forts, le nom <lu bureau destinataire: "de ... pour ... "
Les dépêches expéjiées par voie de mer sont renfermées
dans des sacs convenablernent fermés, rachetés ou plornbés
et étiquet.és. Il en est de même des dépcches expediées
la voio de terre lorsque leur volume le comporte. Dans les
relation entre pays se seraient mis d'accord à cet égard,
Iorsqu'il s'agil de déoêches· négatives, ellcs 'pcuvent 1'\tre formées en paQ.uet enveloppé de papier.
3 - Pour les dépêches renfermées dans des sacs, les
étiquettes doivent être en toile, cuir ou parchemin ou en
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papier collé SUI' tine planchelte. L'étiquelte UUÜ iudi•quer,
•I'une façon lisible le bareau d'origine et celui de destination,
et dans les relations avec les pays d'outre-mer, la date d'expéditton et le numéro de l'envoi. Dans les relations entre
bureaux lhnitl'OfJhf'EI, il veut. etre fail usage ll'ét.iquettes en
papier fut.
'Í --- Lorsque le numhre ou le volume Je~ envuis exige
I'etllploi de p!us d'un sac, des 8UC8 uistinclb' duivent, autant
que possible, être utilisés:
a) pour les Jettres ct cartt.!·: postules;
IJJ pour tes ault·es objets.
Hnn~ égal'fi au nombre ou an vowme t.lc ..- ('nvois, t.le:,
sues distincts doivent égalcment f~tre employé!S, autant que
possihJe, lorsque l'Administratior~ de l'nn des pays intcrmétiiaires ou du pay~ de deetination Ie demande.
Lorsqu"il est. faiL usagc de sac~ dislinefs, ehacun d'eux
doit porter· l'indication de son eontenn.
Le paquet ou sac des objet~ r·ecommandés Lh)t. ·tdacé úans
un des saes de lettres.
Le sae renfcrmant la feuille u·avi~:; csf. dé~igné par la
JeLl re 1~' tracée d'une manierc apparente sut· létiquette.
5 - Lc jwüh• de chaqu•; sac ne doit pao; dépasser 30
k llogrammes.
6--Lcs sacs doiYcnl. élre rcnvoyt~s viues au- pay:; d'origino
p:u· lo pJ·o,~hain courr11~r, suur atltrc arrangen10nt entre les
Lo rc•uvoi de~ sacs vidcs doH •~Lrc efl'eclu1·~ entre lcs buOfJ"iees eurrespundanw.
J'fmttx ct'échange dcs pays eol'respondants. ((Ui snnt respectivement d(~signés à cet eff8t pat· los AdruiuistraLions intt~res
~~i:=;, apres entente pr:éalable.
Les sar.s Yidrs doivent td.re enroulés et attaché~ ensomble c•n paquets convcnables; lc cas · ~rhéant, les planchcttcs à
étí•1uef.tes doh·cnt ._~t.rc placées à l'inl.érieur dP8 sacs. Les
paqucts doiveuL êlre revêtw~ d'uno étiquette indiquant lc nom
du lmrcau cf'~changc d'oú Jes 8RCH onl 6t~ rcçus, ehaquc fois
lfll'ils sont rcnvoyt~s par l'ini.t'l'llH~dinirc d'un nuft·n hUI'PaU
d't;l' h a ngc.
~i Íl's san; yid,•s à rcnYOY<~r· 1w :-;n~ll. pas 11·op 11t>-rnhrt~Ux,
ilt~ IH'Il\"t'IÜ etrr- ,pJacf>A dans lrs ~me:-~ eonfnnant la rorrcspontlanee: dans Ic ca!l> contraíre, i!:,· doivent c~tre plaeés à part
dans ucs sacs cachetés, étiquetés au nom de5 bureaux d'échangc respcctifs. Les étiquette~ doivcnt portcr la mcntion «Sacs
vidP.!!~.

XXIII

d'~chang·c qui rc.(:,oif. 11111~ dt;J14..,dlo eonimler·ipUon:i sur la feuillc d'avis d, s'il y a. lieu,

- -- Lr hurr.nu
fif.al"

~i

le~

srrr· la lisfp de8 objectH J'eeommalld{•-.. sont 4.~xadcs.

Les df!p6ches doivcnf f.'lt ro livrt'·es 1'11 hrm r~t:u. Copcn11::\lll. la riÍCf'pti(lll d'une dépt~chc llC rwut pa~; Nrc refusüc à
1'1\tl~,~ d1• son mnuvais tét.at. S'il s'agit, cl'une dépêehe pour un
uureau autr·e quu celui qui em a pr'is livra.ison, clle doit ~tro
€'mballé dP. nouveau, tout en conservant, autant que possiblc,
l'cmballago Qriginal. Lc remballage est précédé do la vérifi-
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cation dn contenu, s'il cst à présumer que celui-ci n'est pas

1·csté i ntact.

2 - Lorsque le bureau d'écbange reconnait dcs erl'eurs
ou des omissions, il opere immédiatement les retifications
nécessaire.s sur le:;; feuilles ou listes, en ayant soin de biffer,
d'un t.rait de plume, les indications erronées de maniere à
laisser reconnaitn· le~ inscriptions primitives.
3 - Ces reei il'ieations s'effectuent par le concours de deux
agents. A mnin:-; d'une Prn·ur óvidcnl e. Pllcs prévalent sur
la dél'laratinn original e .
.í Un bnllel.in de vérificatrion, conforwe au modele G
annexé au présent Reglement, est dressé par le bureau destinataire et envoyé sans dé·lai, sm1s rrcommandation d'office
au bureau expéditcur.
Dans Je cas pl't;\.U au § 1 du présent artiele, une
copie du bulletln du vérification csl iusprée dans la dépêche
remballé.
5 Le JJtP·ean expéditeur, apres examen, renvOiic le
lmllPtin, avec ses observations. s'il y a lieu.
6 - En ca~ dn manqe d'nn•~ th\pêche, tl'un ou de plusicurs
ohjet~ recommanctés, de la fauillt:~ d'avis ou de la liste spéciale, le fait est constau~ immédiatcment. tlans la forme voulue,
par deux agents du lmrean d'échangc dcsf inatairc et porté à
Ja cotmaissance tln bureau d'échangn exvédi1 eur, au moyen
d'un bulletin de védfication reeommamh; d'officc. Toutefois,
tOl'SQUIJ l'abSClH'I' u'Ullí' dépêclJe est le résnltat d'un défaut
de coincidence dPs eouniers, le bulloLin de v1írification n'est
·pas soumis à la formal ité de la l'ecommandatiou. Si le c as
le comportr. le bnrean d'éehange expéditeur '{Jeut, en outre,
être avisé par tél•'gramme, aux frais de l'Office expéditeur
du télégramme. En même tPmp::., un duplicata du bulletin de
vérification est tmvoyt~, pa1· le lmrpau dt~stinalaire, dans lc
mêmes conditions l!Ue le primala, à l'Administration dont releve le bureau oxpéditenr et, lorsqn'il s'agit du manque d'un
ou de plusicurs ohjets rPcoummndé~, rle Ia feuille d'avis ou
de la liste spéciale des oh,je1s reeommandés, ce duplieata doit
être accompagnó du sac ou de l'cnYelop,pe cl du caehet ou
plombe du paquet de:-; dits objels ou du sac, de la ficelle de
l'étiquette et du eachet ou plomb de la dt'•pêf'l1e, si ee paquet
lui-même n'a pas Né trouvé.
Dês la rentrée d'une dépêche dont l'abseuce avait éúé
signalée au bnreau d'orig·ine ou :t 1m bnreau intermédiaire,
i1 y a lieu d'adresser au mêmt• hu t·~~au un second bulletin
de vérification annonçanL la rt.'~ecptiun de cetto dépêehe.
Lorsque ln manqtH' d'unc dépêche esf. rlument. expliqué
sur le bordereau de remi se et si cef tr, d•;pêche 'tmrvient. au
burean destinataire par lr phF prorhain courricr, l'Pta1Jlisscment d'un hnllntin de vh·iLeation n'est. pa~· néeessaire.
7 En eas d<) perle d'unP dépt'lclH~ elose, lt>s Offic·es inlt~l'lllt~diaires sont rendu~ responsables des objets recommandés que renfermait la dépêeche, dans les limite:;; de l'articlc
10 dt> la Convenlifm, ü eundiiinn que la non-rt~rcpfinn de cette
dépêehn leu r ait él tí ~ig·nalée ans~it(\t, que possible.
8 - Lnrsque h~ bureau rlestinalairP n·a pas fail. parvrmir
au lmreau ('Xpéditcur par le premicr courrier aprt's la vérifieation, un hullctiu constatant dos erreurs ou des irrégularités quelconqucs, l'absence de ce document vauL comme
accusé de réception de la depêehe ct de son contenu, jusqu'à
preuve du contra ire.
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XXIV
DÉPftCHES ÉCHANGÉES AVEC DRS BATJMENTS DE OUERRE

1 - L'étahlissement d'un éehange, en dépêches closes,
nn Office postal de l'Union cl. des rlivisions navales ou
l1:i I inwnf s rle gtwrre dP. même nat.ionaliU•, on C'ntre une division navale ou lJfltiment do gum'l'P. f~t. une autr·t' de 1m1 rm~
nationalit.é, doit c~t.re notifü\ autant. que possible it ]'avance~
:wx Offices intermédiaires.
2 - La snseription de c-es dPpêches P-sL r1'digPC' commn
suil:
Pnln~

Du bureau de ....................................... .
. P~t:tr la, division navah~ (nationalil.é) de (désignation de
la lhvunon) a ............................................ .
Ponr le hâtiment (nationalité) le (nom du hfll.inwnf.)

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

~\

(Pays)

ou

. . J?c la ,division navalc (na f ionalif.é) flp, (désignaf ion de la
dJYJSI011)

a ............................................. •

Dn b:i.t.iment (nationalité) le (norn du hât.imrnt) à ..... .
Pour h~ htu'P.au de ..................................•
ou

· (Pays)

. . J}e la ,division naval e (na f ional i lt;'< dP rdt'signat inn dfl la
d!YJSIOil)

a ............................................. .

Du biHiment (nationalitl'.l lP (nom du hftfinH'lÜ) it ...... .
~)o_u!·· la r~iYision naYalf\ (nnlionalifr') dP (rlt~sig·nation do
la dtYISIOll) a .......................................... .
Pour IP hillimrnt. (nat.ionalité) Jp, (nom dn hftl iment) ü
(Pays)
Lf•s dépêe!JPs à desf inal inn ou pl'O\'I~nanf. rlC' rlivisions
na\·alrs ou de hàl imeniR rlt' p:nen·p sont, actH•rninr'•rs. sanf intlieat ion d'une voie spécialn sur l'adresse, par J,·s nlics lef'l
plus rapides Pt dans les nH~nws condi f inns fJllC !l's df\p1~chcs
(•c·ltang·éf's t•nt re hnrnaux dn post ~~.
Qnand lcs rJ(•pt~rheR ;l destination d'une d ivision nasal e
on d'un h:ll.íment Jc gUI'l'l't' sont exrf.dit~f'S Pn dPilors, lc capitaiill' du paqtwhot posl ai qui lr•s r nwsporl r• h·s f ienl à la
disposit.inn dn commandant de la division nn du hftl iment
dest imtfaire lWllr !1~ <·as oú r1~l11 i-c i Yiendrail. rlr•n tandet· au
paquel1nl Pll ro11t r\ la liYI'aison dl' er·~ dr'•pr"el11·s .
.] --- Si Jps lliil iwenl~ nc sn lt·otwttnt vas au lit•n de elesf inat iun quand lt's cJ(•pt•eiH•s i1 lt>lll.' adi'I'SSI' ~- :u·t·iyenl, er\S
d(•p•·l'lws snnt <'nHsnl'n'Ps a11 hllt'l'êll1 df' posf1', t'll attendant
)Plll' rPh'nif par ,,. dPsl.inatait·,~ nu lt>ttr· r,·.,·x:pt>dit ion sm· nn
:ull 1'1' point. La rc'Pxpl'dilion JH'UI. (•h'l\ dnmnnd,•n. soit par
J'Ot'l'icP postal d'origiJH'. soit llal' )p I'OIIltllandant dl' la divisiOll
3 -

Jla\·alf' ou du hâtiuwnl. dPst ilmlail'e,

~uiL

cnf'in pat· un Consnl

nalionalit é.
:J - Cclles des dépêchcs donL il s·agit qui portent la mcnf ion "Aux soins du Consttl de ....•, sont consignées a11 Con~n·
In! du pays d'ot•igihe. Ellef! peuvont. Otre ultét•iem•rrnenl, h In

;~,.

rttt~llll'
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demande du Consul, réintégrées dans le servicc postal et réexpédiées sur le li eu d'origine ou sur une autre destination.
6 - Les dép~hes à destination d'un bàt.iment de guerre
sont considérées comme étant en transit jusqu'à leur remisc
au commandant de ce bâtiment de guerre, alors même qu'elles
auraient été primitivemcnt adréssées aux soins d'un bureau
de poste ou à un Consul chargé de servir d'agcnt de transport
intermedlaire{· elles ne sont donc pas considérées commc ét.anl
parvenues à eur adrcsse tant qu'clles n'auront pn~ ét~ cU·livrées au bâtiment de g·uerJ'e re~pectit'.
XXV
CARTES D'IDENTITÉ

i - Les Administrations des postos des pays eontrat.anf s
désignent, chacune pour ce qui la coneerne, les hurenux d~
poste. ou lcs ~ervice~ postanx qni doivPnt drlivrPt' lr>s curtes
d'identit.é.
2 Ces carlcs sont établies sur une formulo confol'lt1l'
au modàle F annex.(~ an príísent Reglmnent. Lr~ fornmles d«'
cartes d'identil.é !:lon fournics, à titre onóreux, par lo Bm·ea11
fnternational; ellcs ~ont rédigée~ dans la 1ang·ue du pays Cfll i
délivrc la cm·te, avcc tr:!duclion interlin1\airo <'11 lnn:;nc fra n(iaise, le cas échl\anl.
3 - Au moment de la demande, lo rí~quérant doit I'í'mettre sa photographie et, justificr de son identitt>.. Lc fonctionnaire qui a rcçu la demande cn prend note ~m· un 1'('gistre; puis il coile à la <leuxieme page de la eartc lc photographie fournie par I' in f(•rcssé, appliquc rni-part.ic Slll' cPI f f'
photographie ct. mi-partin sur la cartr, le timhre-postn l't'présont.ant la lax(', qu'il annuln au moycn fl'uno ~·mrn·einl P
1Jien nctte llu timhre à date. ll appliquu cwmitc mw t'lltprciule de ce fimlJre ou de Ron SCt'Ull oft'ieiel au l'Pr.lo dl' la
cartc ~t pol'lc Rur ccllc-ci í'n carael•~rt~s latins toulí~:.; lt•:-; altft'l':-;
indicatiom; que la formule compol'fl' ín" tl'ol'dt·p di! l'(lgislt'l'.
date de rAxpimtiun de la YalidilP, Jll'I}IIOJllS f'!. IlOJll. pl'Ofe~.·du!l
et domicilc dn tif.nlaiJ't~, ainsi quo son ~ignalmnenf., avec lraduction tnterlinéatre en 1angue françaisc, lo eas écht~aut) . Pui~
il invite le titulaire à apposcr sa signature à la place od hnc.
apres quoi il signe lui-même la carte qu'il remnt ensuile :'1
l'tntéressé contre payement de la taxe due. Toutes lcs inscnptions doivent être faites à l'encrc.
Toutefois chaque pays conserve la facullé de délivrcr le~
carf.es d'identlté du modele F t'clativ~s au serviee intornatinnal, selon les reg leR appl iqm~Ps JHHH' !Ps C' a 1'1 Ps .. n nsag-o da uH

f!on servir.e internP.

XXVI
CORREAPONDANCEA RÉEXPEDIREA

1 En exécution de l'art.iclc 16 de la Convention, ct.
sauf los exccptiOns prévues an § 2 suivant, lPs eorrPspondanoes de toutc naturc adressées. dans l'Union, à dcs dPstinatatrr~
ayant changé de résidence, sont Lraitées par l'Officc distributeur comme si elles avaienf. été adressées dir(lefement dn
lieu d'llrigine au lieu de la nouvelle destination.
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2 - A l'égard, soit des envois du service interne de l'un
des pays de l'Union qui entrent, par suite de réexpédition,
dans le service d'un autre pays de l'Union, soit des envois
échangés entre dcux pays de l'Union qui ont adopté dans leurs
relations réciproque une taxe inférieure à la taxe ordinaire
de l'Union, mais entrant, par suite de réexpédition, dans Ie
~ervwe d'un troisiême pays dü l'Union vis-à-vis duquel l~
taxe est la taxe ordinaire de l'Union, soit, enfin. des envois
échangés pour leur premier parcours entre localités de deux
services limitrophes pour lesquels il existe une taxe réduite,
mais réexpédiés sur d'autres localités de ces pays de I'Union
ou sur un nutre pays ele l'Union, on ob::~erve les regles suivnntes:
1. Lcs envois non affranchis ou insuffisamment affranr.his pour leur premier parcours sont frappés, par l'Office
rlistrihuteur, de la tàxe applicable anx envois de même nature directcment adressés du point d'origine au lieu de la desf ination nouvelle .
.2. 0 Les envois régulierement 'affranchis pour leur premier
parcours et dont le complément de taxe afférent au -parcours
nltérieur n'a pus été acqnHLé avant leur réexpédition, sont
frappés, suivant leur nature, par l'Office distributeur, d'nne
taxe égale à la différencc entre le prix d'affranchissemcnt dé,jà
acquitté et celui qui aurait été perçu si les envois avaient été
nxpédiés primitivement SHr leur nouvelle destinaUon.
3." Les envois prhnitivement adressés, à. l'intérieur d'un
pays de J'Union et düment affranchis selon lc régime intérieur
sont considérés comme des envoh; régulierPmPnt nffranchi~
pour lcm· premier parcours.
1.0 Les envois ayant circulé primiUvement en franchise
ele port dans l'intérieur d'un pays sont. frappés par l'Office
uistributcur ele la taxe applicablP aux envois affranchis de
même nature adressés directement. du point. rl'origine au lieu
de la destination nouvelle.
3 -- Si, dans les cas précités, les envois ont." parcouru,
avant. de parvenir à l'Office distributeur, un autre pays pour
leouel l'Off'ice d'origine perçoit une tàxe supérieure à celle
qu'il applique avec le pays distrihuteur, les envois sont. passihles de la taxe supérieure.
4 - Le montant. des taxes à percevoir du destinataire doit
Hre indiqué par l'Office réexpéditeur, en francs et centimes,
à côté des timbres-poste ou, s'il n'y cn a pas, à côté du timbre d'origine.
La taxe complémentaire dont. les envois expres peuvent
être grevés en vertu des dispositions de l'article 15, § 3 de
la Convent.ion principale, doit, dans tous les cas, être indiquée, en francs et centimes, à l'endroit précité par l'Office réPxpéditeur.
5 -- Les ob.Jects de toute natm•e, mal dirigés, sont, sans
aucun délai, réexpédiés oar la voie la plus prompte sur leur
dP~I ination.
6 - Les oorrespondances de toute nature, ordinaires ou
recommaudées, qui, portant une adresse incom!)lete ou f3rronée,
sont renvoyées aux expéditeurs pour qn'ils la completent ou
la rc~fifient, ne sont pas, quand ellcs ~ont rcmiseR dans lc
:-;ervicf~ avec une suscription complétéc ou rectifiée, consitlér(~es comme des correspondanees réexpédiécs.
mais bien
comme do nouveaux envois. ct deviennent, pal' Ruil.e, passihlcs d'une nouvelle taxe.
0
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XXVII
CORRESPONDANCES TOMBÉES EN REBUT

f - Les correspondances de toute nature tombées en rehut pour quelqun cause que ce soit, doivent être renovoyées immédiatmnent au pays d'origine, soit. isolément, Roif. cn nn~
liassc spécialc étiquetée "Rebuts". Le délai de conservation
des correspondance gardécs en instance à la disposition des
destinataires ou adressés" poste restante" esf. réglé par lcs
dispositions du payg- de destination. Toutefois, ce rlt!lai ne
pourra dépasser six mois dans les relations avce les pays
d'outre-mer ct dcux mois dans les autres relations; I e rcnvoi
au pays d'origine, doit avo ir li eu dans un délai plus courf.
si l'expéditenr l'a demandé par une annotation sur l'cnveloppe écritc dans une langue connue ctans le pays de flpstinat.ion.
2 - Toulcfois, les corrcspondances recommandl>cs tombées en rebut sont renvoyées au hurean d'échangc du payR
d'originc commc s'il s'agissait dP conespondanees recommnndél's à destinat.ion de c c pays.
3 - Par cxception, deux Officcs corrcspondanf s pcuvf'nf.
d'nn rommun accorct. adopf cr un aufre mode de rrnvoi de~
rrbuts. Ils pcuvent aussi s'entendre poul' se (]isprnsPr flp
se rnnvoyer rtsciproquement. lcs "chain-lettcrs" (lettl'Ps dif(~S
houlf's rle neige) insuffisammcmt affranehif'R qui onf. éf.t~ I'l'fuséPs par lf' dcstinataire lorsqtw l'Offien de desf ination a
constatt.~. apres avoir consulté le dest.inafaiL'P, que lPs pm·oi::;
PB cause sont. en pffet de "chain-lctt.ers''.
Les imprimés dénués de valeur, qui sont tombéR en relmt
ne sont. jamais renvoy1~s :\ l'orig·iJw h rnoins qun l'envoycm·,
par uno annolaf ion ü l'f';d,~rinur de l'Pnvoi, 1úm ait dC'nHuHlt'~
ll' rt. . tnur.
,. - Avaut de renvoyer h l'Offic.e «l'orig·inc los C01Tflsponclanccs non rlisf.rHmées pour nn moi if queleonquP, lf' hm·,~an
desfinalairn floit. indiqm•r d'une manierc p.Jairc r.l. coneisP, en
lungtw fmn..:aiR«', au reei o rle cPs objecls, la cause de la nouremisP som~ la forme Ruivanlc: inconnn, rf'fllst', Pn voyagP,
parti, non I'{•rlaml~, d1;etsdé, ou nn mot. similairc. Ccll c inf1ieul ion (•st fonrnit\ ])ar l'applicat.ion d'un f.imhre ou l'apposil ion
t.l'nne ,;liqnetfe. f:haqne Office a la facnlf•' rl'ajouff•r la fradnction, (]ans sa proprc languf', de la cause dn Hnn-remis•~ e!.
}ps aulrP~ indica! iolls qui In i convienncnt.
Le hureau dcstinataire floit. hiffer ensuite lc lirn ele la
JWPmiiH'e dcsl ination et. apposer la nwnl ion ''rct.our" it ctd f\ dl'
J'Pm]WPintn dn t imhre à date du bureau expc'diteur.
r> Ri drs rniTPSpondanrrs misrs ü la poste duns m1
pays do I'Union d adrres~Ps à l'inll'J'(•nr dn co mümc pays onl
JHHII' nxpl;llilcurs d1~ prrsonncs llabilan!. un anfre vays rt doiVflnt. 1)ar snil ~' ur non-dislribution ct dr• misc Pn relmt, ~~lt·e
J'Pllvo~·(•f's i\ l't~lrangPl' pour Nre r0nducs ü. lenrs nnLcurs, PIIPs
<lf'vir.nnenf. drs envois de l'échangn internai ional. En PUl'Pileas,
l'OfJieP ''f;f:'xpédif eur f' I. l"Offien diRiribuf f'lll' fonl appl icaf.ion
:wxdii('S coet·rspondancPs dPs disposiliuns dt• ~~ :!, :l cL 'l do
I"arf icln XXYI précédenL
(i Lrs correspondancrs poue lcs mnrins f'[ autrcs pPl'~omw~. nrlt·r~süPs aux ~oins d'nn Cnnsul d rPndtt~'s p:J.r cPinir..i nu burcnu do posto local commc non l'(~elnmées~ doivonl. Nro
1.t>OHt~~~ de In mnnH.•rc pt·esc.rit~ pnl' le § i nu 1~ ~ 2, rmivnnt.
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le cas, ponr les rebuts en générale. Le montant dPs taxe~ rwrçues à la charge du Consul Sllr ces correspondances doi I Pll
mPme t.emps Jni être rendu par lP hnrPau flp pnstr local.

XXVIII
Rl~fa.AMATHIN D'nR.lETS ORDIN:\THI•~S NON

P.'\ll.VENTJS

1 - Toute réclamation relative à un objet de correspondnnce ordinaire non parvenu à destination donne liou :m proCI;d~~ snivant:
1" n est remis au réclamant une formule conforme au
morli'•Je H ci-annexé, avec priere d'en remplir, aussi cx::tclcnwn f. qne possible, la parti e qui le concerne.
2° Le bureau oi1 la réclarnation s'est produit.c t.ransmPt
la formule directement au burean correspond:)nt. La lranslll i~sion s'effect.uc d'office et sans aucun écrit.
3" Lo burean correspondant fait. présenter la fnrnm Ie :m
d0stinataire on à l'expéditeur, selon lc cas, avec pril•rp de
f0111'11 ir dm; rcnseignements à ce snjet.
'•o Munie ele ces rcnseignements. la formule est rPnvnyf:e d'office an hurcau qui l'a dressée.
;:;o Dam; lc eas ou la reclamation est. reconrme fonrl1~P. Plle
Psl. fransmise à l'Administ.rat.ion cent.rale ponr scr·\·ir de hnso
nux invest.igations ultéricures.
fi" A moins d'cnt.ente cont.rnire. la formnlr 0st r1~flig1:e on
fr·antais nu port.e une traduction française.
:2 - Toute Administration JH'Ut exiger, par nnr no! i firation aclressée an Bnreau intcrnat.ional, que lcs I'fíclamalions
qni rnncPt'tlE'nl son service soirnt transmisrs ;, snn Adminis1r·al inn l'f'lll ral1~ Oll h un bttrP:lll srHírialenwnl. d1ísi:rn1~ par Pllt!.

XXIX
HÉf:L\J\1'.\TTO~

n'oR.l ETS

HEf:O:J\fl\TANDI~S

l Po11 I' lrs réclamal inn:-; d'nhjPI s rPcomm:uHI<:s. il r:"t
fa i t usage d'triH' formule cnnfoenw on analog11e au nwdi•lc~ I
nnnpx;~ nn pt'líscnt Rc'•gh~mPnl..
L'Officn dtr pnys d'orif!·ine
f r·arJ.;.;rtH'f. rd tn fornml(• dir0el <'mm1t. ;, l'Officn de desl.i na! inn.
2 - 1'on1Pfois. los Offir('s 1l'origine ct de d<>sLination prnYnn t, tl'un conllllllll accord, fairn h·ansnu•LLrn la r6clarnat Íl)ll
dn htii'Pau :í. hur1~1111 <'n snivant la mômc vnic d'achf'mitwmcnt
qun J'pnvoi qui fait l'ohjet. de la r<ídarnation.
:~ nanR ln cas pt'<~Yn au ~ :l ei-dessus, lorsquc l'OJfice
d~·~tinalairc nst. Pn état. d1~ fournir les l'PilSPigrwmenls sur· le
HH't. dNinit i[' d<~ J'envoi r·;ícJamé, il rPnvnin edfc fornmle, rey;'•ttrc r!f'S 1'('11:-:PÍgllf'lllf'ld ~..; f! I !I' J<.- eas COillflOl'f (', Ü l'Of'fir.<~
~~·~~r·igine.

Lorsq11e lf' f'ort d'tm Pnvoi qui a passé :1 d~;couvrd par'
plnsicurs services ne peut ôLro immédiatcmcnt. constat~~ dans
In servire dn pa-ys de deslination, l'Office flcst.inatait·r rnnvoic
la formule à I'Office d'orig-i1w. Celui-ci eompl<'•te la fonnnle
~>n y indiquant les tlonw~es de la IJ·ansmi~P-ion nn prrmir1·
ornr.n intcrm•ídiairc. li l'adrPSSe nnsnite :1. e;~ rlernier Offiec,
qui y consigne !5CS observations et l'envoie, óventuellcmeut.,
i• l'Ofl'ic.e sutYRnt. La réclamntion paese ninsi d'Offico á nf ....
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fice, jusqu'à ce que le sort de l'objet réclamé soit établL
L'Office qui a effectué la remise au destinataire, ou qni, }p,
cns éch·éant, ne peut établir, ni la remise, ni la t.ransmission
réguliere à une autre Administration, constatn lc fait ~m· la
formule et la renvoie à l'Office d'origmp.
4 - Dans le cas prévu au § 2 ci-dessus, les recherches sn
ponrsuivent depuis l'Office d'originc jusqu'à l'Officc de destination. Chaque Office établit sur la formule Ies donnr:es de Ia
transmission à l'Offic·e 'Suivant et l'envoie cnsuite à celn i-ci.
L'Office qui a effectué la remise au destinataire. on qui, le
cas échéant, ne peut établir ni la remise, ni la transmis~ion
réguliere à une autre Administration, constate également le
fait sur la formule et la renvoie à l'Office d'origine.
5 - Les formules I sont rédigées en ft·ançai~ ou portcmt.
une traduction interlinéaire en cette langue. Elles doivent indiquer l'adresse complete du destinataire et êtrc accompa.gnées, autant que possible, d'un fac-símile de l'enveloppe ou
de la suscriplion de l'envoi. Elles sont transmises sans leltrB
d'envoi sous enveloppe fermée. Chaque Administration e::;t
libre de dernander, par une notification a<lressée au Burean
international, que les rl'clamations qui coucernent sou scrvicc
soient transmises, soit à son Adminislration centrale, soit à
un bur·eau spécialement désigné, soit enfin directemcnt au
burean de destination ou, si elle est seulement int.éressée à
t;it~·c d'in~çrmérlin irP, nu hureau d'éehange anqud l'envoi a
ef:t! cxped1e.
Les formules I ct lc~ piôces y annexé(•s doivenL. dans tou!-1
lcs cas, faire retour à l'Office d'origine de l'objet réclamé,
dans un délai qui rH~ peut e:xcéder six mois à partir de la date
de la róclamation. Cc délai cst porté h ncnf mois dans les relations a·vf'c les pays d'ontre-mer.
G - Les dispositions qui précédcnt n~ s'appliqurnt pas
aux eas de spoliation de dépt~che, mnn11u" de dép•~chc, etc.,
qui romporlímt nrw rorTr-;pondarH'f' plns étf'lHlL!P •'ntre Ir~;
Admin istrat ions.

XXX
RETR..'\IT DK CORRESPONDANCES E1' MODIFICA'I'ION DE L"ADHESSE OU
DES CONDI1'10NS D'ENVOI

1 - ·Pour les demandes de renvoi ou de réexpédition de
correspondances, ainsi que pour les demandes de rectificat.ion
d'adresses l'expéclit.eur doit faire usage d'une formule conforme au modele J, annexé au présent. Heglement. En remettant cette réclamation au bureau de poste, l'expéditeur
doit y justifier de son identité et produire, s'il y a lieu, le
bullelin du dépôt. Apres la justification, dont l'Administration du pays d'origine asst1J1H' la responsabilit.1~, il 1•st JH'océdt~
de la maniere suivante:
i o Si la demande est destinée it ülre transmiso par vme
postale, la formule, nccornpagnée d'un fac-símile parfait de
l'enveloppe ou suscription de r0~voi, est expédh~e directement. sous pli recommandé, au iJUreau de poste destinat.aire.
2° Si la demando doit ~c~tre faite vnr voie tél~graphique,
la formule est déposée an t;Crvice tMlégraphique chargé d'en
transmettre les termes au burean <~ _ poste destinafaire.
S'il s'agit d'une rectification d'adresse, la demande l'élé ..
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grapbique doit êlre confirmée, par le premier courrier, pat' nne
dcmand1~ postal c accompagnée dn ftw-similc précité.
2 - A' la réceplion de la formule J ou dn télégramme en
tenant. lieu, )e burean de post.e dcsLinataire rccherche la correspomlance signalée et donnP h la dBnmndc la ~uilo néee:;saire.
'l'outefois, s'il s'agit d'un c'hangcmcnl d'adressc demand•~
par voio télégraphiqw~. le hureau destinataire se borne à retenir Ia lettre et attend, pour fai1·c droit ü la demande, l'arri·vée du rac-:-;imile nÁcessairc.
Si la recherche est infructucuse, si l'objet a déjà él é rcmis au dPstinataire, ou si la demande par voie télégraphique
n'est. pas assez explicite pour permett.re de reconnaitre süremcnt l'objet de correspondancc indiqué, lc fait. cst. signaJé immédiah'n~Pnt an lmrcau d'originr-, qui Pn rn·•~Yient In rérlamnnl..
3 - .\ mnins d'Pntcntc r.nntrairn, la formule ,J cst. rédigéc
en franeais on porte une t.raduclinn intorlinénir(~ en r.etto lnnguc, et., dan~ In eas d'cmploi de Ja voie télrgmphiqtll'. 1•• f;',lt;grnmnw f'SL fot·nntló en lang11e françaisc.
4 -- Une simplo corTPetion d'arlrc.<::;sf' (sn.ns nwd ifieal íon
du non1 on de la qual i!.(' du dcstinaLair!~: pnnt anssi Nre demandéc dirreloment. par l'expcSdiUmr au burran. dPsf.inataire,
c'est-à-dil·e, sanH l'aceompli:-<scmonL dcs fnrnmlil::'•s pt·Pset·ilt•;;
IHltll' In rllangoment d'adresse pruprement. dit.
G - Toute Admin i si ratíon 1wu t rxigt•r. par 1111n tHd ifieation adres:•e au llurPau intl!rnationnl, f)tln l't'elmnge dPs réclamaLions. P.ll ec qni la t'tlllCP-I'JW, f-;nil. pff .. rlw~ pal' 1'<'!1l.rf'mii•r>
dç ~on, ~\clmini.;.;fmtinn cPntl'~l~· ott tl'nn hnrean spt'·r.in.lrnwnl
d<'Slg11l'.
D:11.1~~

•

I<' en'; n\1 J',>ehnng,~ dP:-: t·•~elan1at ion~ s'di'Peltw ll:H
J'••nlt·r·nth;o des Adn1inisll'nl JtHl~ ePnlral(~=--. i I dnit. dr1~ l.enu
(~Ornplo de•:-; dPtlHtndP;o; i'Xpóth:;,~~ dirt>et.rnwnl. p:11' lf'P lllll'l\:\llX
d'<wiginP nn bltl'eaux dt' d<'"' inatlt~IJ, dan~ I'(' ,.;(\lt...; qtH' h~~ i~ur

rBspondnnee ...; ~- J'elativp;; ~ont. t''\tlw~,.; dP· la di~ll'ibtlt io11
l'ntTi\',;P dn la rt'l'l:tiiJ:tlit~TI de 1'.\dtninisLT·atit~ll t:t'll-tr·nlu.
Les AdminiHtrutions qui usent. de la fai~ullé pr1;vnu par In
prcmier alinéa du présent paragTaphe prennr.nt. ü. leur charge

ju~qn·:·t

les frais que peut entrainer la lransmission, daus leUL' serYice
intérienr, par voíe postale ou télégraphique, des eommunieations à échangeJ' avec le burenu dest.inataire.
Le rpeour:;; à la voie t(.légraphiquc eHt nbligatoin! lorsqtH~
l'expéditeur a lni-nu~mc fait. nsage de erttP Yoii• el. ([UI' !e bllre::m clP-stinatairr IW JWllt. pn~ t•lrr [H'<'vPntl l'!l li•mv..; tdilf' par
In. \'Oif• posl al<l.

xxxr
EMPI.Ol

rm

'l'IMBl\l~S-POH'L'E

PBÉ:;;;UMJ~S

FRAUI'VT.EUX Oll ll' K!\T; .\ FPTI.\~~~: fi lTt

PIIET~TI~S CONTRRF.'\11'1~8 DE M:\CITl!' F:R

Sons résern~ •lt>s dispusit.ions illH' comp11rl.e la législation
ehaque pays, nH~nw dan~ h'=-- em~ nü eetiP t't;=-en·e n·est pn~
cxprpssément. stipul1~c dans lrs disposition~ dll pr·,··-,a~nl aC'I.icll',
lc procédé ci-apres esL snivi pmn· la eunstntation tle l'emploi,

ue
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pour l'affranchissement., de timbres-poste fraudulenx on rl'empreintes contrefaites de machines à affrandhir:
a) Lorsque la présence, sur un envoi quelconque, d'un
timbre-poste fraudnleux (cont.refait ou ayant déjà servi) ou
d'empreintes contrefaites de machines à affranchir est constatée an départ, par 1m Office dont la législation particnliere
n'exige pas la saisie immédiate de l'envoi, la :figurine n'est
alt;éréc d'ancunP façon, et l'envoi, insAr(~ dans une enveloppe
it l'àdresse du burl'au destinatairc, f'St achemiw'• sons recommandation d'office.
b) Cette formalité est notifil'-e, sans délai, aux Administ.rations des pays rl'origine et de destination, au moyen d'un
avis conforme au modele /{ annexé au présent. Rêglement. Un
exemplaire de cct. avis est, Pn outre, transmis an burean de
destinat.ion dans l'enveloppe qui renfPrme l'ohjrt. rcvêt.n du
t.irnbrP-post.e présumé frauduleux.
c) Lc dcsf.inafail'(' csf convoqw> ponr ('(HJsfal I'!' la conf r·avenfion.
La rnmise de l'envoi n'a lieu flllC dans le eas nú le destinataire on son fnnfh~ rlc ponvoirs paye le port dú Pt eonsent
ü faire eonnaitrc le nom Pt l'adresse flp, l'expéditeur, et à metfJ·•' à la disposif.ion dr la pnslc, aprl~S avoi r· pris connaissancc
d11 eoniJ>nll, l'objPt. flnti•~e ~'il est inséparable dtl eor'ps du ~~~~lit
011 llien la parti c de l'obj<'t ( nnvcloppe. handP, portion rlP letf r·n. etc.) q11i cmll irnt. la Slli-ieripf inn el l'f'lli{H'cinln Ol! de timln·e sig'nalt~ commn fl'awlnloux..
d) Le r<~sultat de la eonvoeat.ion esl. constai•~ par un proet•s-vcrhal eonform•' au mOf]f'•ln L am1f'Xf~ a11 présent. Reglemcnt ct. ou il esf. faif mention des incirknts st1rvcnns tels que
non-cornpat•ation, rPfns dt~ I'Pl'PYnir l'enYni, de l'nnvrir ou d'en
fairc ('nnnaitre r I'Xi)l;di 11'111', pf e. CP domrmf'rlt. ··st. sign•' par
J'agent. df'R po~tes 01. par IP dPsUnatairP. dP l'0nvoi on son foild•'l
de pouvoir·~: si ('f' flpr·nit~r· r·flftr;-;f~ dr> ~t::.:·nf.•r·, In l'('flls Psl. (~onsla
f•' an liPII pf. placn de la signatur·P.
Lf' proc•~s-verbal cst lransmis. avPc piecPs à l'appui, sous
reennnnandal inn d'of'ficP, ~t I'Adrninistratinn des postes du
pays d'or·iginf', flllÍ. à l'airlc de Of'S docnnwnts, fait. pnursJrÍ\Te,
s'il y a lieu, la d·prl's~ion dr• l'infractinn rl'apn\~ sa lt'~isla
fion inV•ricure.
XXX TI
S"I'. \TISTIQFES DE;:; FHATS DE 'J'HANSIT

I ---- LPs slali:-:tiq:Jrs it pfff•rl !!f' I' Pll Px·•errf io11 dr•s arf irles ·'t
1"1. Hl dP la if:on\"f'nfioll JHHII' !P dt'eon1pt1• d••s trais de fl'ansil.
dnn:-: l'l1ninn ~''- Pn df'hot·s dl's limil1•.s dr I"Union, snnt. ,qahliPs
11111' !'ois tnlJS lns f.t·oi-: ans d'apd•s IPs disposilinns dl'S al'liele:-;
slliYanfs IWIHiant. ks Yingl...:hnif. pi'PlllÍPr·~ j1H1rs dn ntois du
mai 011 JW1Hiant IPs :!R jours qni SI!ÍVPJJI lP í nclohl'r:' alfPrnaf in•ment.
La slatistiqur d•~ ntai 1n:21 s'appliqupt·a Pxccptionnellemnnt. a1tx ann•'f's 1 H20 i1. Hl:?:~ inclu~iYr'llHml: la st.al.ist.ique
•Joetolm'-llOYI'llllm~ I fl? 't ~·appl irprera am: :ulnl'r·s I fl2.1 ü 192G
in,_'ittsh·•~rlli'IJL et. ainsi de suíte.
:.! Dans Je cus d'accession à l'Union d'un pays nyant
de~

rí'luf.ion8 importantes, les pays de l'Unton tlnnt la sitund~ celta oh'OOllslanc}e, ~a t.r()nV,l' mo . .

t.ton pourrnit, pnr euile
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düiée sous 1e repport du payement dcs frais de transit, ont
la faculté de réclamer une statistiqne spéciale se rapportant
exclusivement au pays nouvellement entré.
3 - Lorsqu'il se produit, une modifieation importante
dans lf' mouvcment des correspondanccs et pour autant que
r.ette modifieatiuu affccLe une p~riodc uu des périodes s'elevant à ltn total d'au moins douze mois, les Offices int'éressés
s'entcndent pour reviser les eomptes des frais de transit en
ea use. Dans ee cas, les sommes à payer par les Offices expédi teut·:-; sonl, soit angmentées, soit diminuées, soit partagées
d'apres les sPrviecs intermédiaircs récllemL•nt cmployés, mais
Jes poius tul.uttx qui servc11t de base aux uouveaux comptes
doivent ordinairement être les mêmes que ceux des dépêches
cxpédiécs pendant la période de statistique mentionnée au
§ l du présent article. Au besoin, une statistique spéciale
lH'lrf, ô1re f'mployf~e pour r·t'gler lc partage de ces poids entre
Jes divet·s services empruntés. Aucune modif'ication dans le
mouY(~nwnt des eorrespondances n'est considérée comme impurtant.e lorsqu'elle ne comporte pas une modification des
frais de tramdt vour !c transport en cause de plus de 10,000
l'nmes par an.
Exceptionnellcnwnl., I' étulJI issement d'une slaListique spéeiale peut êtrc exigé aussi pour la constatation de nouveaux
poids lofaux qui duivent servir de base pour les comptes
nouveuux lorsqu'ij y a une augmentation des poifls totaux du
transport en cause de 100 o/o ou une diminution de 50 % au
moins et qnc des comptes nouveanx subiraient en eonsequence
une n1odification de plus de 10,000 francs par an.
XXXlii

écllang·~e:; Pll lhípt~r hcs elose~.
dt•ux OJ'fiecs d1~ I'Union ott nntrc un Office de l'Union
Offiee étranger à l'Union, ü travcrs lc tcrritoire ou au
moyen des services d'un ou de plusieurs autrcs Offices, font
l'ob.icL u'un relevé conforme au modele l\1 annexé au présent
Heglcmenf, qui cst <'·Labl i tl'apres les uispositions suivantes.
PendauL chaquc périuue de sLatisLiquc, dcs sacs on de:::
paqucts distiucts doivcnt ôtre employés pour les '"lettres et
lcs cartcs postalcs" ct pour les "auh·cs objcLs". Ces sacs ou
paquets doivent respectivement êtrc munis d'une étiquette
"L. C." et "A. O.". Lorsquc !e volume des dépêchcs le pcrmct lm; sacs ou paquefs distincts }.Hmvent être réunis dans un
:-::<~ul sac collectettr qui doit être étiquet'fj «S. C.».
Par lÜ;rogaf.ion aux dispositio11s dcs aeticies XXI et XXIl
du prt''sNlt Réglcrnent, chaqne Administration a la facnltl'~
pendant la période de st.atistüJUt'., do comprcndrc les ohjels
rccommandés Pt Ics cnvois expres autres qu~: les lettres et ler:;
cartcs postales dans un (l(~s S!lP~ em paqucts destinfis aux autrcs ob.iets. en faisant Immfion ri<' ce fait sur la fenille d'avi:::;;
mais, si eonform<'·ment anxdif s ueticles XXI ot XXU, ees objet8
sonl eolllpris duns un sue ou paqud à letl res, ils sont traités,
en ce qui eonccrne la statistique de. poids, comme faisant parfiP de l'envoi de Jett.reH.
2 - Lorsque la route tt suivre et lcs scrviccs Je transpor~
ü utilisf'r pour les dépêches cxpédiés pcndant la période de
slat.istique sont inconnus ou incertains, l'OJficc d'origine doit,

1 -- Les eotTCS[><mdanees
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il la demande de l'Administration destinataire, préparer pour
chaque dépêehe un état conforme au modêle T annexé au pré-

sent Rêglement. Cet état doit ôlre transmis successivement,
sans -retard, aux différents serviccs participant au transport.
des dépêches; c~s scrvfce~ in8crivent, l'n!l apres l'autrc, les
rcnseigncments concernant. le tram;it sur cet. ?taL qui e~t rcnYnyé emmite à l'Office d'origine joint au relevé modele 1\1.
3 - En ce qui r,onccrnc les d1~pêches d'un pays de l'Union
pom· un autre payc; de l'Union, le but>eau d'f'\change expéditenr inscrit, à la feuille d'avis pnur 1e bureau d'échange destinataire de la dépêehc, Ir poids lwut des letkes d des cart.es
postales et celui des autres objets, sans distinetion de l'origine
ni de la destination des correspondances. On ne tient pas
eompte des fractions de poids jusqu'à 500 grammes inclusiverr.ent, tandis que les fractions de poids supérieurcs il. 500
gramme~ sont arroudins au tntal d'nn kilogramme. Le poids
brut compt•end le poids de l'emballagc, mais non pas celui
des sacs vides eml.Jallés dans des sacs distincts, des Racs ne
contenant que des eonespondanecs exemptes de tous frais de
t.ransit (art.icle 4, § 9, de la Convention), des dépêclH'S qui se
composent uniquement d'une feuille d'avis négative (article
XIX, § 9, du Rêglemenl), ni celui eles sues collectcurs mentionnés dans le § 1 du préscnt article. Dan::-: les cas oit le
poids brut des lettres ct dcs cartcs postales ainsi que cclni
des autres objets ne dépassent ni l'un ni J'autre 500 grammes,
or. a.Joute, en tête de la feuillc ct'avis, la mention ''Poids brut
ne dépasse pas 500 grammes''. Ces indicntions sont vérifiécs
par Ie bureau d'échange destinataire. Si ce burFau constato
que le poids r«Scl des lettres et des eartes postules ou drs uut.rcs obJet.s dépasse de plus de 50 grammcs lc poids maxirnum,
ou reste de plus de 50 grammes au-deE'sous du poids minimum (qui auraicnt pu douner lieu au poids arrondi inscrit
dans la feuille d'avis), il rcctifie ces indication~ et. signalo
l'crrem· immédiatemcnt au burcau d'(~changc cxpéditeur au
moren d'un bullctin dn veril'ieaUon. Si los différences do
poids conslalées rcstcnt duns lcs limites precitées, lcs indications du burcau expédileur nc sont pas modifiées ct ne uonnent vas líeu iL un bulletin de Yc'rificat.iou.
4 - Aussifôt que possible aprcs la clôturc dcs opérations
de statistiquc, les burcaux dcstmataircs drcssent les relcvés
(modele l\1) en aulant d'ex1.•éditions qu'il y a d'Offices intércssés, y compris ee!ui du lieu de départ. Ces relevés sont
transmis par les burcaux d'échange qui les ont établis aux
bureaux d'échangc de l'Office débitcur pour (~tre revêtus de
lcur acceptation. Ceux-ci, apres avo ir accepté ces relevés, les
t.ransmettent à l'Administration ccntralc dont ils relevcnt,
chargée de Jes ré partir entre lcs Offices intéressés.
Si ces relevés ne Ront pas parvenus aux burcaux d'échan~c df' l'Office débit1•nr dans lc délai de quatro mois ( six mois
dans les ()chauges avec les pays d'oulre-mer), à dater du jour
de l'expédif inn de la derniôrc df'ip1~clH' h cornprcnctre rians la
statist.iquc, les indieations dcs lmreaux exp1~dit.curs y sont
substif.uécs. Ces l.Jureaux drcssent lm; relcn~s (modele l\1), en
nombrf~ suffisant. cu ajoutant la mention "Les relevés M da
lmreau destinatairc ne sont pas parvenus daus le délai rúglemcntaire". et les transmettent à l'Administration centralc dont
ils rell~vent, ehargéc de le répartir (~nt.rc Ir~ Offices intérrss(~S.
5 - En ce qui concerue lcs dépêche::; closcs échangées
entre un _pays de l'Union et un pays étranger iL l'Union, par
l'intermédiaire d'un ou de plusieurs Offices de l'Union, le.~
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bureaux d'échange du pays de l'Union dressent, pour Ies dépêches exp.édiées ou recues, un relevé (modele M) qu'il transmettent à l'Of.fice de sortie ou d'entrée, Iequel établit, à la
fin de la période de statistique, un relevé général en autant
d'expédions qu'il y a d'Offices intéressés, y eompris lui-même
et l'Office de l'Union débiteur. Une expédition de ce relevé
cst transmise à l'Office débiteur, ainsi qu'à chacun des Offices
<llli ont pris part au transport des dépêches.
6 - Aussitôt que possible apres chaque période de stat ;t-:tique, Jes Administrations qui ont expédié des dépêches cn
transit envoient la liste de ces dépêches aux di!fférentes Administrations dont elles ont emprunté l'intermédiaire.
Si cette liste indique des dépêches en transit, qui d'apreR
les dispositions du § 3 précédent ne donnent pas lieu à l'établissement d'un relevé (modele M), on y ajoute une mention
explicative t.elle que "Sacs vides'', · "Dépêches se composant
uniquement d'une feuille d'avis négative", "Rebuts" ou "Poids
ne dépasse pas 500 gramrnes'>.
Les dépêches closes provenant des pays au delá et qui
sont réexpédiés insel'lées dans les dépêches en transit et inscritos dans Ie tableau II de la feuille d'avis, sont indiquées dans
une parti e spéciale de la liste.
Pour Ies dépêches dont l'entrepôt dans un porL donnc Iieu,
aux termes du § 4 de l'article 4 de Ia Convention, à une rémunération au profit de l'Office entreposeur, cet Office établit,
par pays d'origine, un relevé journalier conforme au modelo
llbis annexé au présent Reglement et ou figurent les indications relatives aux dépêches recues du ·pays considéré, par
l'entrepôt, pendant la periode des 28 jours de la statistique des
frais de transit, sans égard aux dates d'expédition et de réexpédit.ion des dites dépêches.
Les indications portées sur les relevés journaliers sont
récapitulées pour chaque pays d'origine, sur un état conformo au modele Pter annexé au présent Reglemcnt et qui est.
envoyé tl l'AdminiHLI·ation cenLrale du dit pays, accompagn~;
des rclevés modele Pbis y afférents.
L'état récapitulatif Pler, 1·evêtu de l'aeceptaLion tlu Chef
<.le l'Administration du pays débiteue, cst transmi!=! avcc les
relevés morlele Pbis à l'Adminislratiou eentralc de l'Officc
nont l'f~lcvc l'eutrepôt.
7 - Il incombe aux Admiuistrations des pays dont. re1eVI'JÜ des bâtirnents de guerre de dresser les relevés (modele
MJ relatifs aux dépêches expédiés ou reçues par ces bâtiments. Les dépêches expédiécs, pendant la période de stati.stique, à l'adresse des bâtiments de guerre, doivent porter sur
des étiquettes Ia date d'expédition.
Dans Ies cas ou ces dépôehes sont réexpédiées, l'Offico
réexpédifeur en informe l'Office du pays dont Jp, bâtiment
reJeyc.
XXXIV
CORRESPONDANGBS À DÉCOUVI~H.T

I - Les correspondanccs ordinaires eL reeommandées
ainsi que les lettres de valeur déclarée provenant du pays
même ou des pays au delà transmises à découvert pendant
une période de statistique font l'objet d'une inscripton sur la
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feuille · d'avis, par
comme suit:

le

bureau d'échange expéditeur, redigée

---,1i

Correspon.dances à découvert\
Lettres .

-

-- - -

.

------

-

.

Nombre

·\\

Cartes post.ales

.11
li

Autrcs objets

·\I

-

Les correspondancet:i exemptes de tom; ft·ais ue trausit
conformément aux dispositions du § H de l'article ·í de la
Convention Ile sont pas comprises dans ces chiffres.
2 - A .défaut de correspondances à découvert, le burean
expéditnur inscrit en tête de la feuille d'avis la mention:
"Pas de correspondances à découvert."
3 - Les inscriptions, dans les feuilles u'avis. sont v~Sri
fiées par le bureau d'échange destinataire. Si ce burcau constate des di1fférences de plus de cinq lettrcs, cartes postales
ou autres objets, il rectifie les inscriptions sur la fcuille d'av h;
et signale l'erreur immédiatement au bureau expéditeur, au
moyen d'un bulletin de vérification. Si la différcnce constat.ée reste dans la limite précitée, les indications du hurcau
expéditeur restent inaltérées et ne donnent pas lieu à uu
lmlletin de vérification. Apres avo ir terminé les opérations
statisliques le bureau d'échange destinatairc dresse, en simpie expédition, des relevés (modele 0), qui sont transmi·s, sans
retard, à l' Administration centrale dont il releve.
XXXV
CO:MPTE DES FRAIS DE TRANSl'L'

1 - Les poids dos dépêches closes, lcs nombres Jes correspondances transmises à découvert ct, lc cas échéant, Jes
nombres des sacs entreposés dans un port multipli1ís par 13
Hervent de base à des comptes particuliers 0tablis-sant en
fraucs et centimes les prix annuels de transit rcvenant à chaque Office. Dans le cas ou ce multiplicateur ne se rapporte
pas à la périodicité du service, ou lorsqu'il s'agit d'expéditions extraordinaires faites pendant la période de statisticrue.
les Administrations int:éressées s'entendent pour l'adoptiou
d'un autre multiplicateur. Le soin d'établir les comptes incombt• à l'Offiee créditeur, qui les i ransmet à I'Office débitem·. Lc multiplicateur admis fait chaquc fois regle, pour
tuu te la pé ri ode de statistiquc.
2 - Afin de tenir compte du poids des sacs et de l'emballage ct des catégorics de correspondances exemptes de tou 5
frais de transit en conformité des dispositions du § 9 de l'ar-
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ticle 4 de la Convention, le montant total du compte des dépêches closes est réduit de 10 %.
3 - Les comptes particuliers sont dressés, sur la base
des relevés (modeles M, O et Pbis) en double expédiUon, eu
eonformité des modeles N, P et Pter annexés au présent H.egl<!ment, et transmis aussitM. que possiblc et, au plus tard,
avant l'expiration de 12 mois apres la fin de la pél'iodc de
~~ aUstique, à l'Office débiteur.
·Í Si I'Oflfice qui a envoyé le compte n'a reçu aucune
ob:::~ervation rectificative dans un intervalle de (; mois à compter de l'envoi. cc comptc est considér(S comme admis do plein
droit.
5 - 8auf entente contraire entre les Admiuistrations int.>ressées, lc décompte gém'ral comprenant lcs frais de transili
f('rritorial ct maritime est f~tabli par le Bm·eau inl:ornational.
6 - Aussitôt que les comptcs particulicrs entre tleux
Auministrations sont approuvés ou considérés comme admis
de plein droit (§ 4 du présent article), chacmw dcs deux .Administrations transmct sans retard, au Bureau inf.ernational, uu
relevé (modele Q) indiquant les montants totaux de ces compl.es. Lors de la réception de ce relevé (modele Q) d'une
.Administration, lc Bureau international en avcrtit l'autre
.\uministration intéressée.
En cas de différences entre des indications correspondanf.n:; de deux Administrations, le Bureau international lcs invite
à se mettre d'accord et à lui communiquer les sommcs dMi11 i f i n1mcn t fixées .
Dans lcs cas ou l'unc seulcment. des Administrat.lous aurait fourni le relevé (modele Q), les indications de cette
.\dministration font :foi, à moins que lc relevé correspondant
de l'Administration reiardatairc ne soit parvenn au Bureau
international en· temps opportun pour l'établissement du prochain décompte annuel.
Dans le cas du § 4 du vrt'·sent artidc, les relcvés doivent
porLcr la mention «Aucune observalion de l'Officc débitcm·
ll'l'st parvenue dans le délai réglementaire».
Dans le cas ou deux Administrations se seraint. mises
d'accord p~mr fa.ire un réglcment spécial, le relevé porLera la
mention «Compte réglé à par-à titre d'information» et ne
tJera pas c.ompris dans lc décompte général. Cette mention est
nmisc dans le cas du § 1O de l'article 4 de la Convcntion principalc.
7 - Le Bureau intcrnational cffectue Ies suppressions
prévues dans l'article 4, § 10 de J.a Convent.ion principalc ct
f' H donnc aYis aux Offices intéressés.
8 - L c Bureau international établit.. à la fi n de c baque
auw!c, sur la base des relevés qui Jui sont parvenus jusque-là
PL qui sont considérés comme admis de plein droit, un rl<'eomptc annuel des frais de transit. Cc décomptc indique:
a) le total du Doit et de l'Avoir de chaque Administration;
b) Ie solde débiteur ou le solde de chaque Administration,
rt•pr·ésentant la différence entre le total du Doit et lo total de
l'Avoir;
c) les sommes à payer par les Administrations débitrices;
d) los sommes à recevoir par lcs Adm1nistrations créditrice~.
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Les totaux des deux c.atégories de soldes sous les lettres

a à tl doivent Itéeessairement être ébra.ux.

Le Bureau international pourvolt à ec qun IB nomhrc de!i
IHS Administrations débitriccs soiL
restrelnt dans la mesuse du possible.
9 - Les décomptes annuels doivent être trausmis aux
Administrations de l'Union par le Bureau inLernational,
auseltôt que pos~ible et, au plus taru. avanL l'exph•ation du
premiar trimestre de l'anuéc qui suit l'année de leur établis-

payement.A à effectuer par

sement.

XXXVI
LIQUIDATION DES FitAIS DE TRANBI1'

i - Lc solde annuel résultanl du décomplf! clu llureau
international ou des réglements spéciaux est un solde exprimé1
en franc!-or. 11 est payé l'Office débiteur à l'Office créditeur
en or ou au moyen de traites payables it vue sur la capitalc
ou sur une p-lace commercialo du pays créancier.
En cas de payement au moyen de traites celles-ci sont
établtes en monnaie du pays C'.réancier pour un montant équiV'&Iént au eours du change au jour de l'achat h Ja quant.it~ de
francs-or que représentc le solde à payer.
Ces traites peuvent être également tiréeH sur un autre
'"'" à. la condition qu'elles représentent le même équivalent
et que les frais d'escompte soient à la charge do l'Office de-

biteur.

2 - Le payement du solde annuel doit êtrc effectué dans
Ie plus bref délai possible, et au plus tard, avant l'expiraton
d•un dt1lai de 4 moie à partir de la date d'envoi du décompte

et, par le Bureau internatlonal, pour Ics pays d'Eurorc et de

5 mois pour les autres pays. Passé c c délai, les sommcs ducs
par un Office à un autre Office sont productives d'intérêts, i~
r&Json de 7 % l'an et à dat,er du jour d'cxpirat,ion du dit délai.

XXXVII
Rm>AR'l'lTION D~S I<'RAIS DU BUl\EAU lN'l'ERNATlONAL

1 -

Les frais communs du Bureau international ne doi-

vent pas dépassé, par annéc, la somme de 300,000 francs suis-

ses, non compris les frais spéciaux aux quels donne lieu la
réunion d'un Congres, d'une Conférence ou d'une Commission.
2 - L'Administration des postes suisscs surveille les dépense!l du Bureau international, fait les avances nécessaires et
établit le compte annuel, qui est eommuniqud à toutes Ies
autres Administ.rations.
3 - Pour la róparlition des frais, les pays de l'Union sonl,
divisés en sept classes, contribuant chaeunc dans lu (:>-roportion
d'uu certain nombre d'unités, savoir:
i... classe, 25 unités
2• classe, 20 unités

3• classe, f5 unités
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4• elassc,
5e classe,
6• classe,
7• classe,

t47

10 unités
5 unités

3 unités
1 unité

4 - Ces coefficicnts sont multipliés par lc uumL1·c de~
payH do cllaque classe, et la. sonunc dcs produits ainsi oLtcnus
fournit Ie nombrc d'unités par• Jequel la dépcnsc tutalc doit
être uivisée. Le quotfcnt durmo lo montant de l'uuilé de dépcnsc.
5 - Les pays de l'Union sunt cla~sés ain~i qu'il snil., cn
Yuc de la réparlition eles frais;
1re classe: Allcmngne, ArgenUnc (RépublitlUC), Chiuc,
E'taf.s-Uuis d'Amél'ique, Ethiopic, Francc, Grandc-llrctagne,
J11de brHauniQu<', Conféôt~r·ation ausLraliennc (Commonwenlf.h
uf Australia), Canadá, Uníon de l'Afrique du Sud, ensemblc
dcs autres dominions, colonics ot protectorats britanniques,
llalie, Japon, Pologne, Hussic, ~rurquiP;
2• classe: Espagne, Mexique;
3• classe: Autriche, Belgique, Br~~sil, Egypl.c, Gree.c, Hougt'if', 1-'ay~-Bas. Houm!lni~~, Hoyaunw clf'S Serhrs, Ct'oates ~~t Slo' i~m·~. 8Ui!dc, Snisse, 'l'l'lu~enslo\·nquh•, ~\Jg.f·riP, colonirs d pl'olector·at:o; frant:ais de I'Indochine, rnsemhlf' des autrns colonio~
franljaise::;, Pnscmble dPs pnssessions insulaires dcs E't.as-Unis
d'Aillériqnc nutre que lf's Ilr~s I,hilippfnes, fnd('s nérrlandaises;
4e elassc: Chosen, Danrmark, Finlande, Norvt>gr, Portugal,
e\)lo11nirs portugaiscs de I'Afriquc, eolottie:o; vortugaisrs ·cu
.\siP et en Océanie;
5• cla~~o: Dulgnr!r. C:llili, ColumlJit', 1\Iat·ue (à l'(~xclusion
tk In Zon" r~pagnolc), Maroc (Zonc rg11:.t~mnle du), Pr'·run, Tu11 i~ i e;
li" elassc: Bnlivi{', Co~la-Rit~a. Cuba, Jll!puh_lique Dominicaiur, Equateur, Guatemala, Hait i, Hépubliquc du Honduras,
Lnx,•nJiwur·g, llnpubliqno d1~ ~ir,ru'3gua, Rópullliquf• de Panantü, J'amg-uay, p,~l'S!', R<~puhliqun dt' Salvador, l'crriloir~ de la
Kar·r·P. H.oyaumc de Siam, Uruguay, Venezuela, c.olonies nr5crJundaises t'n Amériqu'":
7" rlas;,e: C:nloni~ rln Congo uelgP, t~Lahlissrnwnf.s m;pagno!s tln golfe de Guint~f', T.slandP. en!'irmbh~ df'8 colonies
!fallrmrws, cnsembl~ de~ dépondances japonaiscs nutres que Lc
Chrisen. Lil.Jéria, lles Philippines, Hépubliquc de St-Marin.

xxxvnr
(!O~L~l{]NfC.\'l'IONS À ,\DHESSEII AlJ RtJHl~.\U l.VfEH~.\T1UN.\L

l. Ln Bureau intrrnaUnnal flert rl'inf.m·médiait·t~ anx tloel g(•tu;t·a!fos q11 i infôrcssl~lll Jc:-; t•elaf ions

f ifieat.ions rfígul i•~rcs

i nf Prnationales.

2. Lcs Administrationi' fni-=anf parLic dr l'Union doivcnt
commnniquer notammcnl. par l'intermr~diairc du Bnrcau
inff'rnational:
to, l'indicaLion des surtaxes qu'elles pciçoivcnt par application de l'articlc 6 de la Convrntion, cn plns de la taxe de
l'Union, pour frais de transport extraordineire, ainsi que la

~~~
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nomenclatura des pays par rappo~t. auxguels ces . surt~xes
sont perçues. et., s'il y a lieu. la dns1gnat10n des v01es qm en
motivent la perception:
.
.
.
2", la collection en fro1s exemplan·es de l~urs , tnnbresposte et des impressions-types de. le~u·s .machme~ a. aff_ranchir, officiellement adoptées. avec ~ndwat10ns, ]f' cas, ec.he;.tnt,
de la date à partir de Iaquello les lllllbres-posle de::; ermsswns
antérieurs eessera icn t d'avoir rours;
3°, l'avis si elles entendent user de la faculté qui. l'St laissé
aux Administrations d'appliquer nn de ne pas app1Iq11es cert.aines disposit ions gén6rales de la Con Ycnt ion et du présent
Reglemcnt;
4°, les taxes modér·•!es qu'elles ont adoptéc::;, soit en vertu
d'arrangements particulicrs conclns par application de l'article 23 de Ia ConYcntion. soit en exéclltion de I'article 22 d~
la Convention, et l'indication des relations dans lesquelles ces
taxes modérées sont applicables;
5°, la liste, le cas échéant. des bnreaux de posto qu'clles
entretiennent dans eles flays. 1'trangcrs ü J'Union;
6°, Ia liste des objets iniC!'dih à r imporlafion ou aa
f.ransit ct de ceux qui sont admi::: conditionnellemente aa
transport dans leur.s servires respeet.ifs: Cettc íis1c devra indiquer séparémcnt le.;; dits objels par mode de tran~port.
~avo ir:
a) par Ia 4:poste aux lettrPS» (lcltre::. imprimés, éehantillons);
b) sous forme dn «colis postal» (dans les relat ions entre
Ilays contractants ou non eontractants). et;
c) facultatívement sou~ une ant.rc forme (par l'intermédiaire des Adminisl.rations postaies ou d'autres entreprises de
transporte);
7°, la lisfr des Iig·nes de paquehots dépendant d'elles qui
sont à la di.sposition de~ autr·es Administ.rations avce indication des parcourFi, dn la pé!'iocticiff; dc::: SPrTiecs, d de la di.::tancc l:'nlre les ports d'escale.
3.
'fout modification apporl1~e ultérieurelllent, à
l'égard de l'un ou de l'autre des scpt points ci-dessus ment.ionnés, doit être nofifiéc sans rctard elo la même maniere.
4. Le Burean intcrnational reçoit égalmnent de toutes
ies Adminislr·ations de nJnion denx cxemplaircs de tous les
document~ qu'elles publienL 1ant st:r le service intérieur que
sur Je service international.
XXXIX
STAT18TIQUE GÉNÉRALE

. 1. Chaque Administration fait parvcnir au Burean in1 crnabon~tl .une ~érie anssi compiôt cyue possible de renseignoments
sfat1~flqnes sons forme de fahleau à dreRsPr· ennfor·mément
~ux n~od•~le8 ei~annex;ó~ H Pt ~. Les fableanx R sont transmis
a la f111 dn mors ~lc Jlllllct de ehaquc ann('(•: 111ais l1~s renseignements compris dans Ies parties I. li pt IV de ee tableau
1~e sont fou:ni:: qtJe tous les trois ans; quant aux tablean:x S,
1ls le sont egalement touts les trois ans, à la même date. Les
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rens·eignements fonrnis se rapportent toujours à l'année précédent..
2. Lrs opérat.ions de service qni donnent lien it enregistremrnt fnnt. l'ohjet. do r·Plevés p•~l'iodiqttes. d'apré~ les écritnres efl'ectuées.
~.
Pour foutes lf's aufrPs OJH~ration". il Pst procédé
rhaqnn année h 1m compf..agc en bloc de:-: nhjets rle rorrcspondancc de toute natnre. sans Jaire de distinctinn flnl.t•n lrs
lrttres. curtes postales, imprimés, papiers d'affaires et échantillons de marehanrlisPs, et tons le.-; troie ans. a11 plns tard, à
nn dénornhrentC'T11. des rl i fl',í,·pn ff' :-i en tég-ol'ies de eot·r·cspondancos.
Les statistique ont lieu pendant une sémaine pnnr !e:1
f>changes qnotidirns rt pendanf. qnat.re
semaines pour Ie~
échangos non quotidiens. Est. r(•servf- à chaqnc Aflministntion lo droit de proc~dPr :1 tf'S sf atist.iqtH'H nttx t'•poqnes qni
cnrr·esponrlent. !f' mieux à la mnyrnnf' dn son f ra !'ir postal.
Dans l'inLPrvalle qui :-:'f~roulo pnfrc los sfafisfiqnes ~péciales Ir rJ,ínomhl'f'!llf'nt dr~ di ff'l~rPnfps 1'af{>gori1•s rsl fait
cl"apres des chiffres propodionnels I irés l]p, In précédPnf.
~falbfiquc sp~cialP.

4. Lc Burrau internafional rst chanrfi rlP f ai t·t~ imprimer·
rt. flp distl'ihucr lrs fonnnles de ~talistiqne à rPmpliJ· }nu·
chaqtw Adminisfration. TI rst eharg('. en mtfrf\. dr fonmir aux
~\flministraUons qui en feront la demande totltPs lc~ indir.ations nécessaires sur les regles à suivre pour assure1·, aut.anL
qtH' possihlr. I'nniformitr' dcs op(•rntions rlc slatisl ÍCJliP.

XL
A'l"l'RTBU'l'IO~R

1.
n,~ralP
~.

nTT nURE.\U INTERNA'I'lON:\L

Lo Bnrean infrr·naf innal dr·r-'ssc nnn stntisl iqur~ gé-

pnnr rhttq11e

aruH~e.

I! fl;ctigr, ~t l'airffl f)('~ rlrl<'nmcnfs rp1i snnt mi<:~ à sa
disposit.ion. nn ,ionrnal spf>cial Pn Iang-r1r~ allPmande, anglaisP.
rspa~nnlr ri franr,aí5e.
:1. Lr B11rran intPt·national puhlifl. d'apréç; ·IPS informaf inns fourniPs Pn vPrfn dflS pr,..scripf inns d1' l'al'l i c! c- XXXVIII
prée(~drnf. 1m rN·noil officil'l
df' fous les r·f'nseignPments
d'inf.f;rpt g(•n1;ral conePrnant l'P'\t-cntinn rlr Ia f:nnvention rt
dn prf'srnt Reg]Pmrnt. dans ehaqr1o p::~ys dn l'Union. Lr~:=.; modificat.iom; nlt0riPnrs sonl pnhli0r par· RnppJ,~m,..nts senwslrirls.
Toutefois, dans Ir~ ea~ d'nJ·gencr•, Jorsqn'11nf> \dmin i~·d,ra1 ion
demande cxpress(~ment la publicai íon imnlPdiat" rl'rm ~~llan
f;rrment. qni s'rsf, prnrtnit dnns snn sf't•vieP. Ir• H11rea11 intPmafinna! pn fait. l'nhjf't d'tmP cirenlair'(' ~pfíeiah•.
nrs T'f'<'llf'ils nnalogrtl'-: eoneP1·nanl. J'px,~ellf i11n dt'~ ArJ'an.ZPllll'llfs ~r,;!~ian-x rlr l'T'ninn TWllY01lf MrP p11hli(•s par Ir BllrPan intf'rnat.ional s11r la rlPmandP de;:; .\dminisfral inn~ pnrtiripant it Ci'S Arrangemrnts.
4. Tous les rlocumonts puhl i~s par h• Hnreau i nf.ern~
fional ~ont distrihnl'o~ an-x- Arlmmistrat ion df' l'Pnion dans la
proportinn du nonthrl' d'llnif,>~ ronlribntivf's
aç;siQnr;,..;:: it
chactmr: d'clles par l'article XXXVII précédent.

5.

Les exemplaires et documents supplémentajre:<:~ qut
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a no romm.
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seraient réohnnés par cei Admjnistrations sont payés à par,
d'apres leur prix ele revient.
6. Le Bureall jntel'naUonal doit, d'atlleurs, se tentr en
tout temps à la disposition des me.mbrcs de .l'U!1ion, p~ur
Ieur fournir, sur Ies questions :r:elatJyc,s au serv1~e mterna.twnQ.l dos poi;tes, lcs renseignements specmux dont 1ls pourra1ent
avo ir besoin.
7. Le Bureau inU~rnaLional inslruit Jes demandes do
modification ou d'interprétation des disposil íons qui régissent
l'Union. Il notific lcs I'l··sullats d1~ chaque iustJ'IIct.J~u. et. tou~o
modification ou résolution adopt<!e n'cst exf51~·tlfoJrl que tro1s
mois, au moins, apres sa nofification.
8, Le Burí!au inter·national oprre la balunre et lu liquldation des décornptPf' do t.oulc nufnre entre les Administra ..
tlons de l'Union qui dériRrent vouloir emprnntlw l'intermédialre de cc llureau uans Jps eonrlit ionf.: dütcrminées par l'ar ..
ticlc XLI ci-apri!s.
9. J_Je Burcau inf.epnational pré pare les travaux des
Congres ou Gonfél'ences. li pourvoit aux copies et impressions
nécessa.ires à la rédad.ion et à la distribution de8 amendements, proces-verbaux ct aulres renscignemcnts.
10. Le Directeur de co Bnrean asiliste aux séances des
Congrês ou Confürences et Jlrend pul'L aux discussions sans
vofx rléJ ibérativc.
H. ll fait snr 1a gcstion un J•appor·t annuel qui e~t communiqué à toute,_ ICíl Adminilürat íons de l'TJninn.
·
12. I4n langue offieiellc d11 Blll'oau int.ernational cst la
langue française.
13. Le Burcau international c~t. chargé de publier un
dictionaire alphabétiqne flp tou~ lns burcaux de po:;te dtt
monde. avec une mention spécialc pour ceux de ccs bureaux
chagé's de services qui ne sont pas encoro généralisés. Co
dictionaire PSL tenu au conrant au moyen de suppléments ou
de toute autre manii~L'c que I c Bll rean int crnat ional jngcra
convAnQble.
Le dictionnairr rnrntinnn(• au pr~s~nt paragrapho cst
Jivré au prix de revlrnt aux Adminlstrat.ions qni en font la
oemande.
14. Le Bnreau international est chargé de la confection
ot de l'approvisionnement des COllpons-réponse prévus à
l'artlole 13, § 2. de la Convrntion principale. ainsi qne do la
liquidation des romptes ~ rapportant à cc servir-o rt dont il
s'ngit à l'article VII dn présent .f\eglement.
15. 11 Cilt P.gnlemrnt. chnrgé de l'établisscnwnt ot de la
•iistribution dt's oartes d'irJcmtifl~ pn'lYlWS à l'article O de la
Convention principale et. á l'article XXV de ce Reglemont et
do J'établissement et. de In distribntion dll t.ahlPan des équi ..
Yahmf.g próvu à J'article TV du pr,tscnt Reglrmrmt.
XLI
OFFJCE CENTRAL DE COMPT;'\BILJTÉ ET DE LIQUIDATION DF:~
001\IPTE~ ENTRF: J.F:~ AD1\HNISTRA'l'JONR DE L'UNION

i. Le Bureau international de J'Uni·on poslnlc univers~lle est chnrgé d'opérer la balance et la liquidation des dé ...
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eomptes de touto nature relatifs au service international des
postes entre les Administrat.ions des pays de I'Union.
Las Administrations qui ont l'ntention dt réclamer, pour
ce service de liquidation, le concours du Bureau international. se concertent, à cet cffet, entre elles et avcc co Bureau ..
Malgré son adhésion. chaque Administration conserve lc
droH d'établir à son choix dos décomptes spéciaux ponr divf'rsPs bl'anehPS du servicr ct d'Pn opérer à sa convenance le
J'eglement avec ses correspondants, sans employer l'intermédiaire du Bureau international, auquel, à teneur de l'alinéa
qui précéde, elle se borne à indiquer pour quelles branches
dP sorvice et pour quels pays elle réclame ses offices.
~u r la. rlemande do~ Administratinn~ intéresséP.~, Je~ décomptes télégraphiques peuvent. aussi êt.re indiqués au Bureau international pour entrer dans la compensation des
soldes.
Les Administrations qui auront emprunté l'intermédiaire
du llurean international pour la balance de la liquidation des
décomptes peuvent. cesser d'nse1· de cet. intermédiaire trois
moi:;; apres qn'olles en auront a verti lc dit Bureau.
2. Apres que les compteg particuliers ónt été débattus
et arrêtés d'un commun accord. los Administ.rations débitricos transmcttont aux A®linistrations créditrices, pour chaqno naf.urc d'opérations, une reconnaissance. établie en francs
nt centirnes, du montant de Ia baJanM des deux comptes partwuliers. avcc l'indication de l'ohjet, de la cr~ancc et de la
périorlc à laquelle elle se rapporte.
Tontefois, en ce qui concerne l'échange des mandats. la
rcconnaissence doit être transmise par l'Orrice débileur de~
l'étnblissrmC"nt clP son propre cmnptr particnlier et la réreption du compf e particulier de lOffice correspondant, sans
attendre qu'il ait été procédé à la verificnHon de détail. J.es
difféJ•ences ult.érionrement com;tatéc~ sonf. repriscs dans le
IH'emier com r; te à intervenir.
Sauf entente contraíre, l'Adminisfration qui désirerait,
pour s;n comptsbilité intéricurc. avofr des comptc~s généraux,
anrnif h lrs étahlir elle-mf~mc et à le:::; soumett.ro à l'acceptation de 1' Aflministration correspondante.
Les Administrntions peuvent. s'entendre pour pratiquer
nn autro systeme dans leurs relations.
3. Chaque Adminlstration adresse
monsuellement ou
trimestrir.llemenf., ~i des circonstances spócialPs Je rendent
riPAfrnblc, nu nurean int.crnationnl. nn tablPau inrtiquant son
Avoir du chef des décomptes particuliers. ainsl que le total
de~ ~ommes dont, elte est crÃdifrice Pnvers chacuue des Adminisfl·nt.inn~ rnntrnclnntr~; chaque ert~nnre figurant dan~ ce
fableau doit M.re justifi(>e par unn reconnaissanco ch~ l'Office
rfébiteur.
Ce tableau doit. ,parvenir a11 Bureau international Ie 19
c)P. chaqno mois ou du prPmier mois d~ chaque trimestre nu
plus tar,J, sous peinc de n'Nre compris lJ!lt' dang la liquidation
du moi~ ou du trimestre su i\'anf.
4. LP. Bureau internnl.iona1 ronstate, en rapprochant Ie~
rt"connnisPnce~. qi lrs fahlenu"' ~nnt rxa.rt.s. Toulf' T'Pf'fifi('atinn
nécessnire est notifiée aux Offices intéréssés.
Le Doit r)(' chaoue AdministJ·ation enve1'S une aulre est
reporté .dans un tablea1.1 récapitulatif; afin cl'établir Je total
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donf ehaque AdministraLion ost. débitrice. il suffit d'adclitionner )Ps tliverses colonnes de ce tableau récapitnlatif.
5 - Le Burean int.ernational réunit Jes tableaux et. lcs
récapitulations en une balance générale indiqnant:
a) le total dn Doi f. et de l'Avoir de chaqun Administrai ion;
b) le solde débitenr on lc solde créditcnr de chacyue Administration, représentant la différence entre In total dn Dod.
et lc total de l'Avoir;
c) les sommes à payer par une partio des mPmbrPs de
l'Uninn ;\ nne Administration, ou réciproqncmenL Jps sommes
à payer par cette derniere à l'autrc parti e.
Les f.otanx dcs dcux catégories de soldes sotts a et b doivent nécessairement être éguax.
On pourvoir aufant. que possible à ce que chaque Administrat.ion n'ait à effeclncr, pour se libérf'r, qu'un nu deux
payPments distincls.
Toutefois, l'Administration qui se tr·ouve habitucllement.
à découvert. vis-à-vis d'nne aut.re Adminisl.rat ion ponr 1m e
somme supérienrc h 50.000 francs a le dl'uit dn n'clampr· dPs
acomptes.
Ces acomptes sont inscript, tant. par l'Adminisf.rat.ion eredit.rice que par l'Administ.raf.wn dt~bit.l'icr, nu bas dPs tnhleaux
it adresser au Bnrean intcrnational (v oi r· § 3) .
6 - Les rer-onnaissanccs (voir § 3) Lran;:;llli~P:-; an Dur·~an
international avec lcs f abl1'aux sont classée.~ par "\dm ini:;f.r·at.ion.
Elles servent de base pour l'élahlissemcnt do la liquidation do chacune des Administrat.ions intéresséPs. Dans cette
liquidation doivent figurer:
a) les sommes afft~renles aux dt~eompf.f's spf~eiaux portant
sur les divers échanges;
b) le total des sommes résultant de tous los décomptes
spéciaux par rapport à chacune des Administrations int.ércssées;
c) les totaux des sommes dues à tontes les .Administraf.ions créditrices pour chaquc branehe (lu scr·vice, ainsi que
leu r total généra r.
Ce total doit être égal au total du Droit qui fignre flans
la récapitulation.
Au bas de la liquidat.ion, la balance est établlie entre le
total du Droit ct le total de l"Avoir résultant. des tableaux
adrcssés par lcs Administrations au Bureau internat.ional
(voil' § 3). Le montant nel du Droit on cl<~ I'Avoir doit ê!rc
égal au solde débiteur ou :m solde créditeur portü duns le Imlance généralc. En outre, la liquidation statue sur le mode
de liquidation, c'est-à-dire qu'clle indique l(~s Administrations
en faveur des~uelles I e payernent dnit ~~~ r·e affcctué par· l'Administration debitrice.
Les liquidations dolvent. êt.rc Lransmiscs aux Administrat.ions intéressées, par Je Burcau internatiorml, au plus tard
]e 22 de chaquc mois.
7 - Lc payement des sommos ducs, Pn ver'tn d'une liquidation, }>::tr une Allminist.ration à une aut1'e Adntinistratwn,
doit être ('t'feetu{l aus~itôL fllll' possihll' Pl :lll plus I ard quinze
jours apres réccption de la Jiqnidalion pat' l'Adminü;Lrat.iun
débitrice. Quant aux autres conditions de payemcnt, lcs disppsitions du § 1 de l'artic~e XXXVI précédep.t font lo i. Le~
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dispositions du § 2 du dit article sont, le cas échéant, applicables en cas de non-:payement du solde dans le délai fixé.
Les soldes déb1teurs ou créditeurs n'excédant. pas 500
francs peuvent être reportés à la liquidation du mois suivant,
it la condition toutefois que les Adrninistrations intéressées
soicnt .en rapport. mensnel avec le .Bureau international. U
('~L f a it mcnt.ion de ce report dans los récapi tulations <.'f dan~
lns liquiclations pour les Administrations créditiriccs et. débitrices. L'Administration débitrico fait parvcnir, lo cas
(•chéant., ü l'Administration créditrice, une rüeonnaissaner de
la sornnw rJne, pour être portéc au prochain tahlcan.
XLII
LANGUE

·J- Los fcuilles d'avis, tableaux, relcvés ct antros formules
à l'usagc dos Administrations de I'Union pmt r· )pur·s relatinns
n~ciproquo.c;; doi\·cnt êt.rc l'l~digós en languo fmnçaisP, avec ou
sans t.radnction interlinéairc dans uno auf.rp langur, à moins
qup los Administrations inb'eess!•f's n'Pn rlisposnnl :utl rement.
p~u· nnc entcnt.c directc.
2 En cc qui eonccrnc la cort·esptmdancP dn st~t·,·ice,
l't'·lal. de ehoses actuel csl. mainf.enn. sauf a ui r·p arrangement
à in I ervenir ullt'rieuremcnt e f d'1111 conlnlllll acr·or·d pn! n~ li'~
Adminisf.rat.ion~ intéressées.

XLIII
RESSORT DE L'UNION

1 - Sont ronsidér(~S commP appartf'mmf ;, rrnion poslal~
1miversellc:
1o tous les hureaux de poste éfablis par de.- payfol tl~
l'Union dans des pays étrangers à l'Union;
2" la principauté de Licchtenstein commc rclPvant. de
l'ArlminisLration des po~tcs rlc Snissn:
3" les iles Féroe ct. le Hrnrmland, rnntnlP faisanL pnrt i c
dn Danemark;
4° les posscssions t"spagnoles de la côfe scpLcnüionalc
d'Afrique, comme faisant partie de l'Espagne; la Répuhlique
dn Val d'Andorre, comrne rrlevant. de I'Arlministrat.ion des
postes espagnoles;
5o la principaut(S de Monaco, enmmr rPIPvant de I'AdrniIlisfrat.ion des postes de France;
6" Basutoland, comme rclevant rlc l'Adminisf ration des
postes de l'Union .de l'Afrique du Sud;
7° Walfiseh-Bay, cnmmo fai~ant part.ie ele l'Union de
l'Afrique clu Sud;
so les hnreanx de poste norvégiens éf ahlis aux iles de
Spitzberg, cnmme relcvant. do L\dnmiisLralion dPs postes dn
Snrve_gn.
2 - Dans l'intcrvallc qui ~\~eoule ouvrent ()Iltrc leR réunons, les Administrations dcg pays de l'Union qui ouvrcnt
dans cks pays pf.rangers it l'Unwn dos lmreaux de poste qui
doiH'Jlf. t.f r·p eonsid«1ré:-; cnmme appar·f ('ll:lJlf. il. l'l Jnio11. en f!Jilt
t•.nmrmmieal.ion aux Admiuist.:ratruns de fnus lt~s uuft·es pays
de l'Uniou, par l'jntermédiaire du Bureau jntern~tional.
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XLIV
PROPOSITIONB FAlTES DANA L'INTERVALLE DER RÉUNIONS

i - Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions, f.oute
Administration dcs postes d'un pays ctr l'Union a lA cll'oit.
d'adresser aux. autres Administrations participantcg, par l'intermédiaire du Bureau internatinnal, drs prnpnsi!.in11~ ronrPrnant. Jes dispositiom; dn présent Reglemrnf.
2 - rroute proposition cst SOUIDÍSC Ull procéd6 ~HÍ\'Unt.:
Pn délai de ô mois est laissé aux Administ.ratinns pour
cxaminer les propositions et. pour faire parvPnit· an Bun~au
international, le~ cas échéant, leurs observations. Les amendements ne sont l?as admis. Les réponses. sont réunies par les
soins du BurPau mternational et communiqnées aux Administrations avec l'invitation de so prononccr pour ou conlre. Les
Administrations qui n'ont point fait parvenir leur vote dans
un délai de six mois, à compter de la date de la seconde circulaire du Bureau intornational leur notifiant les nbservations
apport.ées, sont (l.onsidérées com me s'abstenant.
3 - Pour dcYenir exécutoires, lns proposit.inns doiyent
réunir, savoir:
1o l'unanimité de8 ~mffrages, s'il g'agit de l'addition de
nonvnlles disposit.ions ou de Ia modification dos dispo~it.ion~
du présent article et des articles JII, IV, VIII, XXX, XXXI,
XXXII, XXXVI et XLV;
2~ les ~e.UX t.iers deR ~uffrage~, s'il, s'a~it d~ Ja mo~ification
des <hspostlwns des artiCles, I, 11, \, \I, X, XI, XII; XIII;
XIV, XV; XVI. :\"VII, XVIII, XX, XXTU, XXIV, XXYI. XXXV,
XXXIX, XLI, XLII et XLIII;
3° la simplc majorit{~ ahsnluc s'il s'agit., snit. tlf' la modifi-

cal ion dcs disposit.ions autres que celles indiquéns ci-deS!-\W~,
soif de l'inter-pref.at.ion eles divcrE-:<'S clispo~if.ion~ du Ht.•gletnl'llL,
f:iauf le cas cto litige prévn à I'article 25 df' la Convcntion.
-1 - Lm; résolulions valables Hont. eonsaert!es pa.r une
simple nol.ification du Burean intNnntional ü fout<>s les Administ.l'alions de l'Union.
5 - Tontr. modificaf.ion ou résolution adoptée n'cst. executoire qup fJ·ois mois, an moins, apre~ ~a notit'irat.ion.
XLV

Lc pr•~sent neglcrrH'nf sera exé~.nf ni re :, p:ul.i r' <ln jour de
la mise en viguour de la Convention du :JO novembre 1920. Il
aura la m~nw durée fJUf' cf>Uc COiwent.ion, à moin~ qu'il ne
soit r~nonvelt~ d'un rom1nun :wcorcf fmfl·f~ Jp.;; parti~s infP.ro~sc~c$.

Fait à Madrid, I ctrentc novembrc mil neuf ccnt vingt.
Pour l'Allemagne: R1mgr:. --- Sc.'u·nk. - -- Or01.
Pour les Etat.s-Unis rl'Amérique: Cond,~ rl~ Colombi.
Pour le~ Ilcs PhilippinP.~ f'l l~s antrf's po~se~sions insu ...
lairos de.~ F.tats- Unis d'A mérique: Co1~rf, dt> r:olmnbi.
Pour la H.épublique Argent lw~: A. llHrrr·1·a Nicholson.
Pour l'Autriche: Eberan.
Pour la Belgique: A... Pirard. _, .Ti:chon. ~ Hub. Krains.

AC'ro111 DO PODER EXECUTIVO

HS5

Pour la colonie du Congo belge: M. Halewuclc.
O.
Tondeur.
Pour la Bolivie: Luis Rodrigucz.
Pour le Brésil: Alcibíades Peçanha. - J. Hem· ique
Aderne.
Pnu!' la Hnlgarin: ,y. Srm·tchl'>f'(. - N. Bosrhnalwff.
Pnnr le Chili: J .. de la (}J•uz. - Flm·cm?io Jlal'fJIWZ de la
1'/o.ta. -- G11s. Cousino.
Pnur· la Chine: Liou J.'rm-Tc/l.enq.
Pom· la H('pnbliqne de Cnlnmbio: 'F. Moc J.rllan. - Gab1'irl Roldan.
Potlt' la Républiqw~ de Gosta-Hic.u: lllan.uel M. de I'eralla.
Pour· la H.épublique do Cuba: Juan b•u.rctaguyena.
Pnut· le Danemark: Hollnagd .Iensen. -- 1/olmlJfad.
Pout· la Hépubliquc Dominicaine: LNJ}dJldu l,nl.'f'larc.
Pour l'Egypt: N. T. Borton.
Pour la Hépuhliqne de l'EqnatPnr: L;ri.,;; Rnbalino IJrwila.
~ Leonidas A . Y e1•ovi.
Pour l'Espag·ne: Conde de CoTmnlJi. - .Tos'~ ck f;arcirr.
Capclevila. - José de Espana. - Ma.J'Antonio Carnacho.
Pour los colou irs cspagnolcs: Rena]'(/ o Rolltwd. --- Jla11Ud

T01'l'P-S. -

Guillel'11W

i in Vicenle. -

r;. Acebo.
Pour l'Ethiopic: 1Veuldeu-Bcrhane.
Pour la Finlande: G. E. P. Albrecht.
Pour la France: Jl. Lebon.
~Jour l\1. Georges Bonncl: M. Lr:bon. r;. R !in. -· J> •.
Bouillm•d. - Barrail.
Pour l'Algérie: H. 1'reuillé.
Pour les colnnics ct proteel.nl'al;;; fr·am;als de l'I11dochine:
André 1'ouzet.
Pour l'ensf'mlllc df's uu t rcs colonif's françai!-'PS: G. J>e-

mw·t inf.
Pom· lu Grandn-BrcLagno ct rHvm·:-~ dnnlinin11s, colnnins ct
prott'Ciomt.~ br·itanniquc~~= P. ll. 'rillíamsuu. -- 1~. J. 1/a,··riuqton. - K. L. Ashleu Jt'oalu• ..;.
Potn• J'Inrlo JH'Hanniquo: G. Jl. Clarke.
J 1 ,HH' la CommnnwcalLh de J'Austmli'·: .lu s/ inian O.rrnham.
Pour lc Canada: P. H. 1Villiam.çon.
Pour la Nouvcllc-Zélandc: R. B. ll/m'l"is.
Pour l'Unlon de l'Afriqnn du Rutl: Il. ·w. S. T-wuc,·oss.
-

O'kelly.
Pour la Grêce: P. Scassi. - 1'h. PenlluJoudrr.lds.
Ponr lc Gnat.emala: h~an J. Ortega. - Em·iq11c Tmu-

J) . •/.

11Hmn.

Pour la Répnbliquc d'Haiti: Luis Ma. Sol,:r.
Pour la ll1\pnhliquc dn Hondurns: /li('aniu JJrlll'fÍtt 11
Rri;piclc.
Pour la Jlongric: O. dtJ PejéT. - G. Jlru·(m S:.Hlr'!f·
Pour J'Islande: Hollnauet.Jensen.
Pour l'Ualie ct. los colonies iLalicnrws: E. Dr.lmati. -- 1'.
C. t:iannini. - S. 01·tisi.
Pour le .Japon: S. Nakanishi.- A1'ajiro M'i?ua.

l'.

JliJ·atsulw.

Pnur In lawsen: S. NaJ.·mlishi. - ,t;·aji1'o M Ílll'a.
Y.
Jlh·atsulca.
Pout· l'tm~emble deR auLl'C:-) dépcndmwe::; japonni:·a-~s: S •.
~·fl/mnishi. Autjiro /.1 ho·a. - Y. Hi?•alsulca.
Pot:r la H.épublique de L ibéria: Luis Ma. Solér.
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Pour le Luxembourg: G. Fabm·.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole) : Gé1'ard J apy. - .I. lVnll e r.
Pour le l\laroe (Znnc nspagnole): M. Agu.irre de Cárcer.
- L. López-J?e1•rm·. - C. Garcia de Castro.
Pour Je 1\fexique:
Pour 1\I. Cosme Hinojosa: .Julio Poulat. - .Julio Poulat.
-

Alfonso Reyes.

Pour
Pour
Pour
Pour
Pour
Pour

Je Nicaragua: M. lg. Terán.
la Norvê~e: S01mnerschild. - Klaus Helsing.
la Répubtique de Panama: J. n. A r ose numa.
le Paraguay: Frn·nando Pignel.
les Pays-Bas: A. lV. · Kymrnell. - .l. S. v. Gelder.
lcs Indc~ nécrlandaises: lViy111an. --- \F. F. Gcrdt·s

Oosterbeek. -

-

J. van der Werf.

Pour les colonies néerlandaise~ en Anlél'ique: 1\"iaman.
W. F. Ge1·des Ooslr?rbeel.~.- .1. ran dm· 1Verf.
Pour le P1~rou: D. C. Urrea. -- O. Bm-renechea y Ray-

yada.

Pour la Perse: Hus.ç6n J(han 1Hai. - C. Molifnr.
Pour la Pologne: 1V. nobrowolski. -- Jlaciejrn•s/i:i. -

Dr. Marjan Blachie1·.
Pour le Portugal: Henrique Monsinhn rle Albuquerque.
Pour les colonics portugaiscs rle l'Afrif[UC: .lnvenal Elva.~
Flm·indo Santa

Ba~·bam.

Pour les colonies podugaisP.s de l'.\sie et

c_~,~

l'Oc(•anie:

José EmiTi o dos Santos e Silva.
Pour la Roumanie: D. G~ Marüzcsco. -- Rua. /Jnu1unmz.
Pour le Salvador: Ismael G. Fuentes.

Pour lc Territoire de la Sarro: Douarche.
Pour le Royaumc des Serhes, Croatcs ct Slov{mes : D1'ag.
Dirnitriyevitch. - S. P. Toutoundjilch. - D1·. F'ranya Pa-

't'litch. -

Pour
Pour
Pour
Ponr

Costa Zlatanovitch.

le Royaumc de Siam: l)hra Sanpakifch Preecha.
la Suêde: .Julins .Tuhlin. - 1'/wrP. 1"\'ennqvist.
la Suisse: Mengolti. - F. Boss.
la TclH'coslovaf[uio: Dr. Otolwr Ruzicka. - Václav

Kucera.

Pour la Tunisie: G(Jra1'd ./apy. - A. Bal'lJarat.
Pour la Turquie: Méhrnéd-Ali.
Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.
Pour les Etats-Unis de Venezuela: Ped1·o-Entilio Coll.Barceló. - A. Posse.
IV
PHOTOCOLE PJNAL

..\u momem de rn·oc(•:lcr à Ia ~ignature 1lu R0glr~mcnt
Convention princi·pale arrôl.é par li'\ Congrf>s
de Madrid, les plénipo1.entiaircs soussignés
sont convcm1s de ce qui suH:
d'ex•~euf ion fie la
pm~f al nniverscl

I

En cus de paycmcnt au mo~·cn de trailes d11 :-;nldc prévu
à J'al'ticlf' XXXYT. le monlnnt :1 nn~·rr rst. f•:l.lf•nl•~ dr In nw~
niêre suivant.:
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trr en cc qui conccrne

lc~ payPments
:'! offcetucr it un
billcts de banque sont ú~hangeablcs à vuc contre
de l'or ct d'ou l'exportation de l'or est libro, le montant du
Ro1dc ~st eonverti en monnaie dn pays créditeur au pair des
monnaies d'or ·
2 quant ~ux payemcnl s h effectuer à tm antrc pays. le
solde est converti. sauf entcnte contraíre entre l'Office créditcu r· et l'OHice débiteur, au pai r des monuaies d'or en monnaie d'un pays oil Ies condiLions pl'évucs à J'alinéa p,récedent
:"nrJI ~·e,nplit':-;. En suíte lc montanl qui provicnt. de ccU.e convet·sion pcut Hrc t.ransformé, suivant le cas, ou en monnate
du pays créditenr ou, c:xceptionnellcment, cn monnaie d'un
antro pays. Dans les deux cas le cours du change au jour
lf'achal. do la b·aite est pris comme base rle la transformation.

pays

ou

lt~s

8

n
Pat· me:mrc de transition, les conpons-réponse de la valeur nominale de 25 centimes qui se trouveront en possession
des Administrations postales an jour ou la Convention de Madrid sera misc à exécution pourront être vendns h un prix
à dél.l'rminCI' par l'Adrninistration qui Ics débitera sans que
ee pl'ix puissc toutefois êtrc inférieur à 25 centimes (or).
Cus coupons, aussi bien que ceux qui auront été vendns
avmH la mise à cxécution de Ia Convention de Madrid et qui
scrnnt présentés apres .cette date, seront échangés contre un
timbre-poste ou de~ timbres-poste rcprésentant la moitié du
mont.ant dn prix <.l'affranchisscment d'unc lettre simple à
dcstination de l'étranger.
Ponr l'établissement du releYé IH'•JVU à l'arLiclc VII, § 7,
dn Reglement.. la valeue de ee;.; coupons scra fix,~e à. 25 centinws par uniLé.
Lf's Administrations qui augmmH.cront lctH'S taxes avant.
Je , ..• janYif't' Hl2:!, d'aprt'>s la facultf. aecord1~e pa1· l'article 30
de la ;Connmtion pl'incipale, anront l~galement la facult:é de
fairo appliqner la disposition du ze alinea du présent article
:. partir de la date de l'augmcntation de leurs taxes.

III
Le Bureau international est autorisé à épuiser le slock
de conpons-réponse déjà partiellement imprimés, en y ajoutant los corrections et cornplément.s· rendus n'écessaires par
Jes d«'cü;ions prises en modification du Re.glement d'exécution
de la Convention de Rome.

IV
Les lhTets d'identité. délivrt~s avant l'mtLrf.e en vigueur
Ri•glement., conservent lcnr validité dans les reJaf illns Pnlrl' les pays ~ignata1res de l'Arrangernent spécial de
Hnnw jusqu'ü l'rx·pirat ion dtt dr'lai dP trois ans. sans pouvoir être renouvelés.
dn

Pl'';~cnt.

v
Par exception, Jcs Administrations qui, :t cause de la valcur instable de lcur monnaie, ne sont pas à même de fixer
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d~unc maniêre définitive les équivalents des taxes-types de
I'Uniun ne sont pas tenues d'observer strictement tes disposition~ de l'articlo Vl, § 1, du Rêgleltlent d'cxécution relativos ~
la couleui' des timbres.

VI

l'al' cxceptlun, le:; dispositirms

de~

articlcs XXXll, XXXIII,

XXXIV et XXXV dll lleglement d'cxécutiun de la Gonvention

prtncipale s'appliqucront à Ia statistique de mai 1921.
En foi de quoi les plénipotcntiaires ci-dessous ont dressé
lo présent ·Protocole final, qui aura la même force et la mêmo
vateur quo si ses disposition étaient insérées dans le texto
mêmc du Rêglement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé
en un exemplaire qui restera d.éposé aux Archives du Gouvernement de l'Espagne et dont une copie sera remise à chaquo
parti e.
Falt à Madrid, le trent.e novembro mil neuf cent vingt.
Pour I'Allemagne: Ronge. - Shenk. - Orth.
Pour Ies Etats-Unis d'Amérique: Conde de Colombi.
Pour le~ lles Philippines et les autres possessions humlairc!4 des Etats-Uni d'Amérique: Conde de Colombi.
Pour la llépublique At·gcntine: A. Barrc1·a Nicholson.
Pottr l'Antriche: Ebcran.
l'our la Belgique: A. Pirard. - 1'ixhon. - Ilub. Krain~.
Puur la colonie du Congo bclge: .M. llalewicl;,. - G. Tondeur.
·Pour la Bolivie: Luis Rodrigucz.
Pour le Brésil: Alcibíades Peçanha.-J. Henrique Ad(~l·nc.
Pour la Bulgarie: N. Startcheff. - N. Boschttalwf{.
Pour le IGhili: A. de la Cruz. ~ Flo1·ct1cio Matque: de :a
]'lata. - Guso Cousiiio.
.
Po01· la Chine: Líou Fou-Tchcng.
l'our la Hépubliquc de Colombie: \r. lllw:. Ldlwn. - (;a_
briel Roldan.
Pour la Républiquc de Costa-llica: illanuel M. de Peralta.
J>our la République de Cuba: Juan, h·m·etagoyena.
Pour le Danemark: Hollnagcl Jensen. - Holmblad.
I>our la République Dominicaine: Leopoldo Lovelacc.
Pour l'Egypte: N. T. Borton.
Pour la République de l'Equateur: Luis Robalino Davila.
- Leoniclas A. Yerovi.
Pour l'Eseagne: Conde de Colombi. - José de Garcia
Torres. - Gu-.llermo 1Capdevila. - José de Espafia. - Martin
Vicente. - Antonio Camacho.
Pour les colonies espagnoles: Be1·nardo Rolland. - Manuel G. Acebo.
Pour l'Ethiopie: Weuldeu-Berhane.
Pour Ia Finlande: G. E. F. Albrecht.
·Pour la France: M. Lebon.
Pour 1\l. Georges Bonnet: ~1. Lebo11. - G. Rliu. - P .,
Bouillard. - Barrail.
Pour l'Algérie: H. T?·euillé.
Pour les colonies et protectorats francais de l'Indochine:
André Touzet.
Pour l'ensemble des autres colonies francaises: G. Dema.,·tial.
·
Pour la Grande-Bretague et divers dominions, colonie~
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et protectorats britanniquea: F. H. Williamson. - k. J. Har1'ington. - E. L. Aahleu Foake1.
Pour l'Inde britannique: G. R. Clarke.
Pour la Commonwearth de l'Australie: Justinian Oxenharn.
Pour le Canada: 1'. H. Williamson.
Pour la Nouvelle-Zélande: B. R. Mm•ris.
Pour l'Union de l'Afrique du Sud: H. lV. S. Twurro:,s.JJ .•1. O' kellu.
Pour la Gréce: P. Scassi. - Th. Penthél'oudakis.
Pour le Guatemala: Juan J. Ortega. -Enrique 1'raumann.
Pour la Republique d'Halti: Luis Ma. Solér.
Pour la République du Honduras: Ricardo Bellrún u
Rózpide.
Pour la Hongrie: O. de Fejér. - G. Baron Szalay.
Pour l'Islande: Hollnagel Iensen.
Pour l'ltalie et les colonies italiennes: E. Dclmati.
1'. C. Giannini. - S. Ortisi.
Pour le Japon: S. Nakanishi. - Arajiru Miura. -- Y.
Hiratsuka.
Pour le Chosen: S. Nakanishi. - Arajiro Minra.
L Hiratsuka.
·
Pour l'ensemhle des autres ·dépendances japonaiRes: S.
Nakanishi. - Arajiro Miura. - Y. Hiratsttlw.
Pour la Repnblique de Libéria: Lu.is Ma. Solér.
Pour le Luxemburg: G. Fabe1·.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la .Zone espagnolc) : lJé1'ard .1 apu. - J. Walter.
Pour le Maroc (Zone espagnolc) : M. Aguirre tlr: ffúrcc1·.
- L. Lóppez-Fen·er. - C. Garcia de Cast7·o.
Ponr le Mexi que :
Pour M. Cosmc Hinojoso: Julio Poulat. - 1?1./io Poulat.
- Alfonso Reys.
Pour le Nicaragua: M. ly. Terán.
Pour la Norvége: Sommerschild. - Klans Helsin(l.
J>our la ltépublique de Panama: /. D. A1'osemena.
Pour de Paraguay: Fernando Pignet.
Pour les Pays-Bas: A. lV. Kvmmell. - G. S. v. Gelder.
Pour les Indes néerlandaises: "\Vigman. - W. F. Gerdes
Oostm·beeli:. - J. van der Werf.
Pour les colonies néerlandaises en Amérique: t\li(Jman.
- W. F. Gerdes Oosterbeel,, - J. van der Werf.
Pour le Pérou: D. C. Urrea. - O. Barrenechea 11 Ruyuada.
Pour Ia Perse: Husséin Khan Alai. - C. Molito1·.
Pour la Pologne: W. Dobrowolski. - Maciejewslri • . . . . _ !Jr.
Marjan 'Blachier.
Pour le Portugal: Hem·ique Mousinho tle Albuquerquf!.
Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal Elvas Floriado Santa Barbara.
·
Pour les colonies portugaises de l'Asie eL de l'Océanic:
José Emílio dos Santos e Silva.
Pour la H.oumanie: D. G. Mariuesco. - Euq. JJoukman.
Pour le Sal\'ador: Ismael G. Fuentes.
Pour I e Territoire de la Sarre: Douarche.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovénes : Drag.
Dimitriyevitch. - S. P. Toutoundjitch. - Dt'. Franya Palvitch. - Costa Zlatanovitch.
Pour le Royaume de Siam: Ph'ra Sanpakitch Preecha.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Pour la Suede: Julius Juhlin. - Thore \Vennqvist.
Pour la Suisse: Mengotti. - F. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokar Rusicka. - Václuv
Kucera.
Pour la Tunisie: Géra1·d Japu. -A. Bu.rbarat.
Pour la Turquie: 'Méhméd-Ali.
Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.
Pour les Estats-Unis de Venezuela: Pedro-Emílio Coll.
- Barceló. - .4.. Posse.
AnnexeM

A

COUPON-RÉPONSE INTERNATIONAL
(a)........ . . . . . . . . . • . . • . . .
(b)
(c)

Timbre du burcau
d'origine

Timbre du bureau
d'échangc

o

(Dessin)

o

(d) Ce coupon peut être échangé dans tous les pays de
l'UnJOn contre un timbre-poste ou des timbres-poste représentaut le mootaot de l'affranchissement d'unc lettre simple à
d~stination de l'étranger; il est valable, Je mois d'émission
écoulé, deux mois encore (six mois dans les relations avec
les pays d'outre-mer).
(Nom du pays d'émission.)

(a) Traduction de i'en-tête dans la tangue du pay:; d'émission.
(b) Prix de vente dans lc pays d'émission.
(c) Cet espace est occupé par une traduction du texte (d) ttan3
Ja langue du pays d'émission.
(d) Cette explication est répétée au verso dans las langues de ·
plusieurs pays.
B

R
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o
RECTO

AVIS DE RÉCBPTION

Timbre du bureau expéditeur

A•••••••••••••••••••••••••••••••••

o

M •••• • •••••••••••••••••••••••..••

..........................
(Lieu de destination)

···(Pá;.; de. destiizãiidtii · ··
SERVIC!
DES POSTES

Lei. de 192-i- Vol. li

11

:.cm;lB DO PODER EXECUTIVO

0 - VBRSO
Timbre du bureau expéditeur
ADMJNJSTRATION DB •••••••••

o

AVIS DB RÉCBPTION

l

d'une lettre avec valeur déclarée de •• enregistré •. au bureau .•
d'un objet recommandé ( .•.•.•.• ) (l)j

de ••••••••..•... Ie ...............•....• sous le n••..•...•. (2)
expédlé par M. ....•.......................................•
et adressé á M ••••••••••••••.•••••..• á •.....................

(adresse complete) . •••••••••••••..•.•••••••••••••••.•••••••••
Le 8 ss'gne
dé
•
. ou 1
clare

Jqu'une
lettre avec valeur} à
dêctarée

l

Timbre du bureau
· dlstrlbuteur

o

l'adresse susmentionnée et
qu•un objet recommandé
provenant
de ••••••••••.••••••• a été dOment

livré le ••••••••••••••••••••• 192 ••••

Signature (3)
du destinataire,

de l'agent du bureau distri·
buteur,

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

(1) Nature de l'objet {lettre, échantillon, imprimé, etc.).
(2) Bureau d'origlne ; date de depOt à ce bureau ; no d'en .
registrement au même bureau.
(4) Nota. Cet a vis doit êtré signé par le destinataire ou, ai
les régiments du pays de destlnation le eomportent, par l'agent
du bureau distributeur, et renuyé ensuite par 1e premier courrier, clirectemeut à l'adresse tndi-1uée au recto.

D

RBMBOURSI!MENT

ADMINISTRATJON
DES
POSTES D•.•.••.••.••.••.••

E

(RECTO)

Correspondance avec l'Office
d ....•.•..••.••••••.••. ·-· •••.•.•

FEUILLE D' AVIS
Numéro d'ordre de la
dépêche ....•
expediée par Ie paquebot

Timbre du bureau
expéditeur

Dépêche ( ....•• e envoi) du bureau déchange d ..•••••••
pour I e bureau d'échange d ...•..•..•.•......••.•..••.••
Départ du .••..... 192 .•• , à •••••••• h •••••••••• m.
Arrivée le .•.... 192 •••• â ......• h •.•.• m. du •..•.•••.•

Nombre de
sacs ou paquets
composant l'envoi ••••• ~

Timbre du bureau
destinataire

>

~m·
g

g
"'
X
tiJ

tz.:

1'2

n

.......... objets recommandés ......•.• ~ ~nscr~t au tablea~ ci- dessous.
~ 1nscnt sur ...... listes distinctes.
AppUcation éventuelle .......... paquets~ d' o b')e ts recomman dé s.
du timbre expres
.... ··~ .... sacs ...
· · · ...•..• paque:s de valeurs déclarés. ~ ••• '~ttachés au paquet d'obfects reconimandés.
msérés dans le sac d'objets recommandêa.

I

l

~

~

ã

E

-~ (Recto)

- Continuac;lo

i
I. Liste des envofs recommandés

Numiros
d'ordre
1

Numéros d'inscrlption
au bureau d'orfgine

EUREAUX D'ORIOINE
2

,3

Lieux des destinatlon

Observatio na

4

5

r

>

~

1
2
3
4
5
6

!Jl

8

~tl1

:0:

7
8
9
10

tl1
~
~

~
;_;.

I

11

12
13
14.
15
16
17
18
19
20

l
I

o

~

l

t

E
(VERSO)

ll. Liste des dépêches closes insérées dans ta présente d'épêche
Bureaux d'origine
1

Bureaux de destination
2

Nombre des dépêches closes
3

ObservaUons

>

'"

~
8

cn,

~:
I::'
11\:1

:z,

~i

11\:1

§
~
lndications de service
•••••••••• sacs vides en retour, dont ••...••• à dépêches et ••••••• ~pour. objets recommandés

L'employi du bureau d' 4change

exp~diteur,

L'employé da

ó~reau

--- .
i;

'D.

d'4change destlnataire,

--

-.

-

8:
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F

UNION POSTALB UNIVERSBLLE
ADMINISTRA TION DES POSTES
de •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••.••

CARTE D'JDBNTJTÉ N.

valable jusqu'au .••.•••••.•••••...•.•.•••.••..••••..•...

.
4)

\Nom
: •..••. _.•
.

4

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

c; Prénoms : .••••........•.••.•.••..•.•.•..•.....•....

!E-

Profession : ......••.•.............•................
Domiclle : ....•.....••......•.............••.•......
Délivrée par le bureau ou le eerYlee

o

de •••••••••••••••••••••••••••••••••

le ••..••••.....•..•..•...•••••..•..
Le Chef de service:

2

Pbotographie

I

Timbre poste

I

(la moitié sur la
ph otograpbie)

Signature du titula! e:
CORRESPONDANCE AVEC L'OPPICB

'

............................. .
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3

SIONALBMENT (t)
Année de nalssance:
Lleu de nalssance:

Taille:
Cheveux:
Yeux:
Marques partJculleres:
Le titulaire dont la stgnature est ci-eontre aceepte lares·
ponsablllté prévue au chlffre 4 des observations.
(1) Les lndications du signalement dolvent, le cas échéant,
porter une traduction lnterlinéaire en langue françafse.

ADMINISTRATION DBS POSTES

d•...•....................•

4

OBSERV ATIONS

I. Cette carte doit servir uniquement de piece justificatfv
pottr les opératlons postales.
2. Les cartes d'ldentité, valables pendant deux ans, sont dé·
Uvrtes t'ar Jes bureaux ou Ferviees postaux, pourvu que le
demandeur solt connu notoirement à la poste ou qu'il soit
à même de justlfier de son ldentité d'une maniêre irrefutable. Les cartes doivent être libelléés en caracteres
latins.
3. SI, pendant la valldité de la carte, la physionomie du tituJaire s'est modffiée à tel point qu'elle ne concorde plus
avec la photographie ou le sJgnalement, la carte dolt être
renouvelée.
4. Le titulaire est responsable des consequences que peut
entralner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux
de la préeente carte.

•
-~

G

BULLETIN DE VÉRIFI~ATION

Timbre du bureau

õ'

pour la rectification et la constatation des erreurs et itTéguJarite.s de toute nature
reconnues dans Ia dépêche.
du bureau d'échamge d .•.••••....•••••....••••.•••.••••..••••...••••
pour Je bureau

d'échang~

d •••• ~· .•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Timbre éu bureau
deatinataire

o

•••••_••••• eexpédition du ................ 192 ••...• , à ... h ••• 1u ••••••

>

~
m
g

~
!3
·l;lf

ER~EURS OU IRRÉOULARITÉS OIVERSBS

(Manque

de la dépêche, manque d'objets recommandés ou de la feuil1e d'avis, dépeche, spoliée, lacérée
ou en mauvais état, etc.)

A •...•..••••••••...•.••...• , le ...••....•. 192 .•.•

Les employés du bureau d'échaoge destfnataire,

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

1\ ••••••••••.. ·• ••.• , Ie ••••••••••• 192 ••••
Vu et accepté:
Le chef du burl!au d'échange expéditeur,

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

~·
1!11

g
~

~

ADMINISTRATION DES POSTE

d .•.••••••••.•••.•.•.

Timbre du bureau
expéditeur

H
(RECTO)

o

BUREAU d ••••••••••.••••.••••

m

I. PAR LE RÉCLAMANT ( EXPÉDITEUR OU DESTINATAIRE)

8

Demandes
a. Nature de l'envoi (lettre, carte postale, journal ou
b.

c.

d~

e.
f.

g.
h.

o>
~

. RENSEIONEMENTS A FOURNIR EN CAS DE RÉCLAMATION D'UN OBJET DE CORRESPONDANCE_
ORDINAIRE NON PARVENU

autre imprimé, échantillon ou paquet de papiers
d'affaires).
Quelle était l'adresse de l'envoi ?
Quelle est l'àdresse exacte du destinataire?
L'envoi était-il volumineaux ?
Que renfermait-il? (Signalement aussi cxact et complet que possible).
Date précise ou approximative du dépOt à la poste.
Nom et domicile de l'expéditeur.
En.cas de recherches fructueuses, à qui, de l'envoyeur
ou du destinataire, doit-on faire parvenir l'envoi .
réclamé?

Rlponses

g

,

~

~

~

~

o

C!
~

ª

~

-

o""".

H - (Recto J - Continuação
D. PAR L'ÉXPJ!OITEUR

i. Btait-il aftranchi et, dans l'afffrmatlve, quelle était la

valeur de timbres-poste apposés.

I. Date et heure du dépôt à la poste.

k. Le dépôt a-t-il eu Ueu au gulchet ou à la boite ?
Dans ce dernfer cas, à quelle botte?
l. Le dépôt a-t-il été effectué par l'envoyeur lui-même
ou par un tiers ? Dans c e deraier cas, par quelle
personne?

m. Renseignements particuliers du bureau d'orfgine.
n. Renseignements du ter bureau intermédfaire.
o. Renseignemeots du 2r bureau intermédlaire.

~

Ig
""'

:z,

t=f

li<

................... ,........ . ã""'
o

La presente formule doit être ren voyée à •••.•• o. o o ••••• o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

d

foi

ADMINISTRATION DBS POSTES

H

d •.••••••.••..•••••••••.•

(VERSO)

BUREAU d ..•••••

Timbre du bureau
expédlteur

o

o o. o •••• o o •• o. o

Ill. RENSEIONEMENTS A FOURNIR PAR LE DESTINATAIRE EN CAS DE RÉCLAMATION D'UN OBJET DE
CORRESPONDANCE ORDINAIRE NON PARVENU

I

g;

~
ri!

Réponses

Demandes
p. L'envoi est-U panenu au destinataire ?
q. Les correspondances sont-elles d'ordinaire retirées au
bureau de poste ou distribuées à domiclle ?
r. A qui sont-elles confiées dans le premier cas ?
s o Dans le second cas, sont-elles remises directement au
destinataire ou à une personne attachée à son service ; ou bien deposées dans une bolte particuliere ?
Le cas échéant, cette bolt est-elle bien fermée et régulierement levée ?
t. La perte des correspondances s'est-elle déjá produit
souvent? Dans le cas affirmatif indiquer d'ou provenaient les correspondances perdues.
u. Renseignements particuliers du bureau de destinatJon.

La présente formule dolt être renvoyée à ••••••••

o ••••••••••••• o o ••• o • o o ••• o o ••••••••••••••••••••••••••••••••••

8
;g

o

l!l:l

::11

~
~
~

a·

FIp

-~

Timbre dia fiarei·,..

ADMINISTRATION DI!~ ••••••••••••••••••••••••••••••••

tSURI!AU DI! ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

d'orlglne

X
(RECTO)

O

RBCLAMATION

~.~·t·.~

d'un objet rec:omreandé ( ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••• ) (a)
ou à'un envoi de valeur déclatée de ••••••••••••••••••••••••••••• o•••••••••••• ~· ••••••••••• ( ••••••••••••••••••••••••••• ) (b)
'ontenant ( ••••••••••••••••••••••• •••. o•••••• o•••••••••••••••••••••••• ••••••· ••••••• •••••••• ••••••••• •••• •• -. .......... ) (c)
déposé rsr ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• le ••••••••••••••••••••••••••••••
sous Ie l'\ 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • au bureau de, ••••••••••••••••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• , à l'acresse
suivante:

~

:§
.....
o

~
Cl.)

o~
>

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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e. e.
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I
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I

I

I
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I

I
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I I I I I I I I I I I I I I I I I a I I I t
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e ••

(d)

c t fa:sant l'objet d'une de1nande d'avis de récepti~n •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.•••••••••• (e)

"'
(f) L'envoi désí~né ci-cessus a été e:xp(dié dar.s ia dérêcl:e du bureau d'écharge de ....................................... .

oo.. ooo. oo. oo. odu •••••.••••••.•••.•••• 192 •••• oo•... (. o•••

fDVOi)

rour

le~_bureau

ú'échange de•••••.•

...................................................................................................................... ...
e

I

••••••••••••••••••••

du tableau I de la feuillc. fl'avis.

11 a été inscrit sots te r\ 0 , . ••

~11e

Le soussigné déclate
..........................
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ce la feuille d'em· oi 1'\

.c

Le chef du bureau dl$tribúteur,

"t:l

Cl)

"'
=
U.l
VJ

~

()

-=
~

.9

:S
....
......

est

o

a éte renvoyé au oureau a orig1ne Ie •••••••.•••••••••••.••.••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••••
a été réexpedié Ie ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• à •••••••••••••••••••.••••••••••••• (g')

(I)

:a

u'est pas pavenu au bureau de destination.

=
o
t::

Le chef du

Cl.)

"t•
f1".

cu
(j
~

(a~

Timbre du bureau
distributeur

Le ~ oussigr.é déclare que 1'e nvci susmentionité. o.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~ncore en 1nsta nce au .~ure~u de •••••••••••.••••..•• oo•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••..•••••••••••

fll

~e

----------------0
•••••••••

l'envoi susm<:nticrné a été dument livré à l'ayant drcit le ....

Lettre,

écbantm~n,

imprimé, etc.

Timbre du bureau
de destinatlon

bure~u

de

destination

o

(b Lettre ()U boite.
(c Description du conter:u autant que possible.
.
.
(à) Cadre à remplir par l'e>;péc:tteur ou, à défaut, par le btreau a'ori~me.
(e] Biffer, le ca~ échéant.
(/) Indicatic,n téservée aux tureaux ci'échH ge avec l'étJ ant,er (à foutnir Hu!ement daLs le cas prévu à l'article XJXX, § 3,

alinea, du Reglement d'exécution).
(g} lndiquer i'adre~se exacte et complete.
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(VERSO)

L'envol désfgné d'autre part a été fnséré dans la dépêche du bureau d'échange de •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••• • .
• • . • • • . . . . . . . . • • • . • ••••••••••••• du ......• • • • ••••••• • ............. 192 ••••.••• ( ••••••••••• • envoi) pour le bureau d'éc:hang•
de • .............••••.... •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • • • • • · · • · • • • · • • • • • · • • • • • • • •• • • • • • · • • · • • • • • • • • • • • • • · · • • • • • • .......... ....
du tableau I de la feuille d'avis.

11 a été inscrit seus le N° •••••••••

----------------de la feuille d'envoi

Timbre à date

Signature

o

L'envoi désigné d'autre parta été inséré dans la dépêche du bureau d'ét.ilange de •••••••••••••••••••••••.••..•..••••••••
tf'

•.......•.•....••.•••... de ••..•••...•....•••.•.•.•.. 192 •.••••.•.•..••. ( •..••••••.•••••••• e envoi) pour le bureau d'échaDge
de . •.........••••.....•.•.•..•••••••••••..•..•.•.....•..••.•...•••...•.••........•...•...•..•.•••..•..•..•...•.........•.•

du tableau I ne la feuille d'avis.
11 a été inEcrit sous le N°..... .•• - - - - - - - - - - - - - - - de la feuille à'envoi.
Timbre à date

Signature

<

o

L'envoi désigné d'autre parta été inséré dans Ja dépêche du bureau d'échange de •••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.
• • . • • • . . . . . . . . • . • • . • • • •du ......••..••..•..•••.•.• 192 •••.•••.••.•.••••••••. ( .•••••••••••• • envoi) pour le bureau d'écllange
de •••.••.••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••...•.••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

du 1ableau I de la feuille d'avls.
la été inscrit sous Ie N°.,..... .• - - - - - - - - - - - - - - · - de la feullle d'envoi.
Timbre àdate

Signature

o

RÉPONSE DÉFINITIVE
de l'Office de destination ou, le cas échéant, de l'Office intermédiaire qui ne peut établir la transmission réiuU~re de l'envoi réclamé à
l'Office suivant.
Leis de 1924- Vol. l i - Pag. 172- 2

(RECTO)

ADMINISTRATION DES POSTES DE •••...•••••••••.•••
Dem.ande de retra.it ou de rectifi.ca.tion d'adresse

e)

RÉCLAMATION PAR VOIE POSTALE
(Note à transmettres sous pli récommandé et aux jaris da réclamant)
I. DEMANDE- DE RETRAIT
Pri~re de renvoyer au bureau ..•••....•...••...•..•.....•••••.•............•....•..•.•.•.• . (d'origine) pour être remis à
l'expediteur, 1•••••.•.••.•••••........•..•.•.•................ . ~natare de l'object) numero •....••.. adressé •••••••• à votre
bureau le .•.••••..•••.• 192 •••• et dont la suscription est conforme au fac-similé ci-joint.
A ••••••••••••••••••••••• , le •••••••.••.•....•..•.....•.....•....•.. 192 •••••
Timbre du bureau

o

Le ....•••.........•.•..• des postes,

11. DEMANDE DE RECTIPICATION D'ADRESSE

Pri~re

de substituer •.•••••••••••••••••••. ..-• •••.•• . (telle indication) à ••••••••••••••••.••••••••••••••• (telle autre indication)
sur la suscription de I. •..••.......•.... . (nature d'objet) numéro ......• adressé à votr~ bureau le .•••••••••••••••• 19~ •••
du bureau de .•••.••••.•••• et dont la suscription est confórm" au fac-similé ci-joint.
A ••••••••••••••••••••••••••••••• , le ••••..•.•••••••..•••• 192 ••••
Timbre du bureau

o

Le •••••••••••••••••••.••.•• des postes,

(*) Biffer le recto ou le verso, suivant le cas.

J
(VERSO)

RÉCLAMATION PAR VOIE TÉLÉGRAPHIQUE
(Télégramme aux jrais du réclamant)
I. DEMANDE DE RETRAIT

Renvoyer à !'origine ••.•..•••••••..• (fel object) numéro .•.......•• ajressé ••••••••••••••••••••••••••• (ce jour ou le) à
M ••••••••••.• (Adresse exacte da destinataire).
Oriffé: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• (Situation et description)-;Cachet: •••••.....••••••••••• •-:....... . . • • • • • • • • • • • • • • • • . . . . • • • • • . ••. • • • . • . •• • (Description).
Suscrlpüon: ••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••.••••••••••••.....•.••.•. (Formal et coalear de'l'envoi).
Particularité: •••••••••••••••••••••••••••••••••.• ••••••••••.•••••••••••••••••••• (Annotations et signes de toute nature).
Timbre du bureau

·O

(Signature)

...........................
Receveur des postes
11. DEMANDE DE RECTIPICATION D' ADRESSE (*)

Substituer ••••••••••••••••••••• (telle indication) à •.•••••.•••.••••.•••••••.. •(telle autre lndicatlon) sur l'adresse de
I ••••••••••••••••••••• (nature de l'object) numéro .••.••••• expédié ••••••..••••• . (ce jour ou le •••••••••••• ••••••• ) à votre
bureau pour M..•••••••••••••••••••• ~ •••••••••.•.••••••.••••••••••••••••.• . (Adresse exacte du destnatalre).
Orlffé: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••.•••••••••••••• ~.. • • • • • (Sltuation et descrlpflon).
Cachet: ••••••••••••••••••••••.•••.•••••.•••.••...•••.•.•••••••.•••.••••...••• (Description).
Suscription : •••..•••..•••••••••••••••••••••.•.••••..••••.••.••••••••••••••••.••• (Format et ouleur del' en11oi).
Particularité ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••·.•••••••••.••••••••.• (Anotatwns et signes de to ate llCZture).
Timbre du bureau

o

(S;gnature)

..••..............•.••.••..••
Receveur des

post~s

(*) NB. 11 ne peut être satisfalt à cette del1ande qu' c~pres réception du fac-similé par la poste.
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BUREAU

AOMINISTRATION

K.

DES

d ...•..•.........•.... ..•••••••••••
DÉPARTEMENT ou PROVINCE

POSTES

~.

AVIS DE L'ENVOI
d .......... ...................... .

-

d ...............................•

..

Sous récommandation d'office, de l'objet de correspondance décrit ci-apres paraissaitt revêtu d' an timbre-poste frauduleux ou d'uile
emprelnte contrefaite de lliachines à affrancJir

Nature de l'ob]et

:

1

Burcau d'origine
et
date d' ~xpédition

Copie textuelle de l'adresse

2

3

lndication du timbre-poste
ptésume frauduleux ou
de l'empreinte contrefaite
d! machines à affranchlr

Observations

4

5

~ValeurJ

i

Timbre du bureau

õ

dcs postes.

Timbre à date
du bureau
de destination

L

o

ADMINISTRATION DES POSTES 0 .............. .

PROCÊS· VERBAL

aressé à ..•••.•.••••••.••...••••••••.•. par appHcat:on de l'articl ~ 20 de la Co:wentlo:t
de l'Union postale universell..! et de l'article XXXI du Regleme1t d'exé~utio:t de cette
Convention.
EMPLOI D'U~ TIMBRE-POSTE FR\UDULEUX OU D'U~!! EMPREINTE CONTREFAIT!
CS MACHIN~S Á AFFRANCHIR

1) Nature de l'envoi (lettre, échan:tillon, imprimé, papiers d'affaires, etc.)

2) Biffar, suivant le cas, l'une ou
l'a1tre ce ces indications.

.

3) Nom et adresse dv contreven.mt
.(s'il habite une grande ville, 1nd1quer la
.rue et le numéro de la maison).

L' an mil neuf cent vingt •••...•••.•••......••.••...• te .....•..•.•....••...•......••••••
Nous soussigné ••••.••.••••••..••.. des postes à ••••••••••••••••••• aglssant en verta ·de
l'article 20 de Ia Convl!ntiol de l'Union postate untverselle et de l'article XXXI du
Reglement d'exécution de cette Co!tvention, et assistant à la vérification d' •.••••••••• l)
expédié le ••...••••.••••. de ..•••••••••.•. à l'adresse de .~ ••••••••••.•. à •••••••••••••
pesant .•...•...•...... et affranchi à raison de ••••.•.••••.. avons constaté que cet envoi
!
( du'al timbn-poste nrésumé frauduleux
1
é.ait revêtu ). ·· · · • • · • ( d'une irnp;einte contrefaite de machines à affrancht~
ce qui constitue la contraventi:>n p-év 1e par l'art!cle 20 de la Conventiol préclté~.
Le destinataire nou 5 { qu'il refusat~ d~ fain co!lnattre l'expédlteur
a déclaré ')
que l'expédtteur lui est tnconnu ~
que l'expéditeur est M I)
•...........•••.•••.•...•••.....••••...•••••••••••••••••.•.•••••••.••• En co nsé ~uence,

......................................................................................
......................................................................................
nous avons sai si ... ..............................................................•••.•
................................ ......................................................
.i l'effet de les transmettre à 1' Administration des posteg de •••••••••••••••••••••••••••
nous I ui avons remis ..................................... ...................•...••••••

De quoi nous avons dressé

le

présent proces-v~nbal en slmple expédition pour qu'il

y soit donné suite conformément à l'article 20 de la Conventio:t et à l'article XXXI dll

Réglement susmentionnés.

Signatare da destinataire
ou da fondé de pouvotrs.
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Signatare d • •••••••••• ·• ••••

des postes.

Of.Bce expédJteur

Office destinataJre

H

TRANSIT EN DÉPtCHES CLOSES
Dépêches du bureau d'échange d .........................................................................................•••
pour le bureau .d'échange·d ............................................................ ; ..............................•••
expédiés par 1'Jntermédiaire d .•.........................................................._. : .............•...........•••..•••

Premierô dépêche
du bureau d'échange
d ••••••••• pour I e bureau·
d'échange d ...•.••
Dates

Poids brut
Lettres
et cartes
postales

Autres
objets

Deuxieme dépêche
du buraeu d'échange
d ••.•.••• pour le bureau
d'échaoge .•..••.•
Poids brut
Lettres
et cartes
postales

j

Autres
objets

Troisieme dépêche
du bureau d'échange
d ......... por le bureau
d'échange d ....•••

àUI
g·

Poids bruis
Lettres

Autres

postales

objets

et cartes

>-

0

,~

~. .

•1!'1!

Kilogrammes .•.• Kilogrammes •••• Kilogrammes •.•• Kilogrammes •.•• Kilogrammes •..• Kilogrammes ••••

~

1;1;2

o

c:!

~-

~

Totaux ......... .......
~--~---

-~-

,
-~-~

A ••••••••••• , Je ••••••••• , ••••••••••••••• 192 ••••••••
Le chef cu bureau d'échange destinataire,

--

A •••••••• ~ •• , Ie. ~ ............·. . . . . . . . . . • 192•••••••••

Vu et accepté :
Le chef du bureau d'échange expédfteur,

-

~

-·:ii!

N

TRANSIT EN DÉP:aCHES CLOSES

Compte des sommes dues

à................................................

pour le transport des dépêches closes expédiÀs

r............. ................ . en 1ransit par les services. . • . • . . . . . • . • • • • • • . . • . . • . . . • • • • pendaot l'année 192 ••••
Bureaux
Bureaux
d'odgine

de
destination

Polds
des dépêcbes
dans la période
de la statistique
Lettres
et cartes
postales

objets

Kilos

Kilos

Autres

cu
'c.
""

-;g.
=

Prix

Pofds

•CI)

de transit

pour l'année

I

I

Kilos

I

Fr.

Ic. I

I Observations

>

~
w
8

par kilogr.

~

13

I Avolr de

Fr.

Ic.

g
g

trJ

>l'

trJ

.,

n

d'

g
Total .....................................................................• r· ••••••••••••••

_____,_

A déduire 10 pour cent •..............................•...................• , •••••••.•• , ••••
Total à reporter au relevé (Formule 1 Q) ••.••.....••.•...••••••••••••••..••••.•••••• , •••••••••••••••

o

Offfee expc!diteur

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

Offfee destlnatafre réexpediteur

.

TRANSITA DÉCOUVERT

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

Relevé des correspondance~ transmises à découvert dans les dépêcbes du bureau de .....•••....•••.• pour le bureaa de ••••.••
. . . • . • . . . • • • . • • • • expédiées pendant la période de la statistique de......... . . . • . • • • • • • • • • • • à ••••••••.•...•••
NOMBRE DE
DATES

Lettres

I

Cartes postales

I

>
-~

Autres o bjets

IXl

8

g

I

,

lo;!

tzj

~

to.:!

o

~

~

Totaux

....

--

------

Ul

)ffice expéditeur

••·•··••·•·····•·•·

p

Office destinataire

réex~édlteur

•·•··•·•·•·•··•·····•••··•····••·····••

TRANSlT A DÉCOUVERT

...c
~

Comptes des sommes dues à l'Office d ••••••.•••••••••.•.•••••.•..••••.•••••..••.•••••.••••••••••••••.•...••••• pour le translt
orrespondances transmlses à découvert par l'Office de ••..•...•.•.••••.•..... ••• · ·• • • •....•.•...•...•..•.•..... • · • • · · · • • • • • • · · • •
ant l'année 192 •••••
Numero de
Bureaux d'origine

de~tinataires
réexpédite~u

Bureaux

Lettres

I

Carles
PostaJ_es

I

Autres
objets

~

m
s~

~~

I:'

PJ.

~-

,PJ

K

PJ

o

d.

IT.

<·
CJ

I

Totaux
MultJpliés par 13

,Total à reporter au relevé (Formule Q)

à 6 c.
Fr. C.

I

à 2 112

Fr.

Pr.

c+ c.c.

c.

C~

2 112

Pr.

Pbls

Offlce entreposeur

Office expéditeur

DÉPÊCHES EN ENTREPOT

Entrepôt de •...••.•••.••.••.•
Journée du •.•.•.••.••.••.••..•.••.•.•••••••••••••• mal ou novembrc 192 ••••.• (1)

Bureaux expéditeurs
des cépêches
entreposée:S
1

Dates
d'expédition

Bureaux destinataires
des dépêches
entreposées

2

3

Nom et nationalité
des navires qui ont
livré les dépêches
en :reposées

Nom et natlonalité
ées navires auxquels
ont été confiées Jes
dépêches entreposées
réexpédiées

Nombre
de sacs
composant
Ja dépêche

4

5

6

o>
~
UI:

8

:g
o
fi

to!:

~-

tol1

o

c·

<·~·

0:

Tota' ••••••
I

il doit

Nota-Si un bureau f(Çoit plus d'une fois dans u:te ~eule journée des dépêches c:os~s de même origine et de même destlnation,
répé~er leur inscriptio., en l'accompagnant de la men.tion: têre réception, 2eme, etc.
A •••.••••••••••••••••.•.. Je •••••••••••••••••• 192 ••••
(1} 11 n'est pas établi de relevé négatif.

Le Chef de l'entrepôt,

::{

Pter

Office entreposeur

Office expéclltear

i

DÉP~CHES EN ENTREPOT

Compte des sommes dues à l'Olfice d ................................................ pour l'entrepOt des dépêches ctoses
expédi~es p~r l'Office d •••.•••••••••••••••••••••••••••••••••.••••• .- ••••• pendant l'année 192••••
-

Bureaux
d'otigine

Bureaux
de

destination

Nombre des sacs
ou paquets
entreuosés
pt>ndant la
statistique

Nombre

Multiplié
par

13

J?.OUf

1 année

I

Prix
par sac

0,50

Avoir
de

Observatlons

c.

Fr.

>·

~
at·
8
:J

i·

.111!1

~·

111!1

I

!•
Total à reporter au relevé (formule Q) ...............
-------

A••.•................• le ••..••••••.••••• 192 .•.•
Le Chef de l'entrepôt,

-

I

A •••••••••••••••••••• le ................ ••• 192 • •••
Vu et accepté:
Le Dlrecteur de 1' Administration expéditrlce,

o
FRAIS DE TRANSIT ORDINAIRES
RELEVÉ

:d!quant les mentants totaux des comptes particuliera réoiproques entre les Administrations des postes de ................................................. ~· ••••••••••
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •et de .................... .
BO:U::U:ES DUES POUB CJU.CUNE DES ANNJiJtlS 1920 .1
SUB LA BASEDE LA STATISTIQUE DE :U:..U 1921

.A.TOJB

1923

»• L'OI'I'JOll

de •••••••••••• Ide ••••••••••••"
Nombre de
Lettres

,' orreapondances á dêoouven
:nvoie de • , ••••..•••••••.•.•••••••••....•••..••••••••••••••.••.•••••••••••••••• ~ ••••.•.••••••••
~nvoie de ••••••...••.•.•..•••.••••..••••.•.•••..••••••••••.•••.•••.•••.•••••••...••••••••••••••

)épêches closes
:nvoia de ••.•••.....••••.•••.•••.•.•••..••..•.•••.••••••••••••••.•••••••••••••••••.•.•.••••••••
:nvoie de ••••.•......•••...•.•.•••••.•.•.•.••.••••.•••••••••••••••••.•••.•••••.•••.•.•.••••••••
)épêohes en entrepôt

Cartes
I postales

Fr. C.

I

Fr. C.

8

Autres
objeta

!:
t:J
!3

Poids brut
Lettres et
cartes postales
kilogr.

:nvoia de •••.•.••.•.•..•.••...••.•••.•.•.•..••.•.••••••••••••••.••.••..•••••••.•.•••.•••.•.•••••.....
:nvoia de ....•.•........•.••••••.••..••....•••.••.••••.•••.•.•••••••.•••••••••.•.•.••••••••••••......

i.

Autres objeta

•=

•o

kilog.

·~

Nombre de saes

I

--1

Totaux •••................••.••••
Dêduetion ••..•......•.••.....•••
olde au crédit de l'Oftioe de ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••...............•.......•...•...•
• • • • • • • , ••.•••••.•.•• , ••••••••••••••••••• le •••••••••••••••••••••••••••••• 192 ••••

1

,_ _ _ __
1

~

i

R

TABLBAU STATISTIQUB
DU SBRVJCB POSTAL BN . •••••••••••••••••••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••• • • •••
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ª

Nota. En exécution des dispositfons du Congres de Madrid, ce tableau a été etabli par Ie Bureau international.

at

8

I. GÉNÉRAUTÉS

.~:

o·

~

I

~

=
o

=

C

~;

M

o

õ

õ

u

I

u

~

2
3

Année: •••••.•••••••••.•••••.••••....••• J • • • • • • • . • . . • . • I

5

Nombre d'habitants par bureau de poste •• ••••••••••••••

Pays: .................... ........ ~ ..... ~I ... ~ .......... I

6

Nombre, par habitant, des lettres et cart.es
pustales soumises à la taxe, de et pour
I'fntérieur, et des mêmes objets pour
1' étranger • .•.••••.••.....•••.•.••.•.••• •••••••••••••••

7

Nombre, oar habitant, des objects de correspondance de et pour l'intérieur et des
mêmes objets pour l'étranger •..•.•••••• , ••••••••••••••

Superficie en kitomêtres carrés ••••••••••••••••••••••••••
Nombre des habitants ••••••••••••••••••• ••••••.•••••••
Nombre de kilometres cart:és par bureau

4

1

de poste •••••••••••••••••••••••••••••• 1 • • • • • • • • • • • • • •

1

(R)- ll. OROANISATION DBS POSTES
Q)

Q)

d

c
o

-

=

=
õ

-

o

-

CJ

Nombre des bureaux de poste à l'intérieur:
8

Bureaux chargés de la récéption et de la
distribution des envois de poste de toute
nature ••••••••••••••••••••••••••••••••

9

o
o

Bureaux dont les attrlbutions de réception
et de distribution d'envois de poste sont
restreintes •.•.••..••••••••••••••••••••
Bureaux ambulants (Nombre de serYlces
foncclonnant tant à l'a1ler qu'au retour)•
Nombre des bureaux de poste à l'étranger.

..............
•....•..•••...

16

Service des bureaux de poste •••••.•••••••

17

Total ..................................•.

Nombre eles jacteurs et autres agents subalternes
18

12

..............
..............
Total des bureaux de poste •••••••••••••• ..............

13

Nombre des Administratlons des postes

.........•....

23

1t

Nombre des bottes aux lettres à l'usage

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

24

10
11

19
20
21
22

réglonales .••••.•.•••••••••••••••••••••

du public ...............••••.•..••••••

-

Personnel

Nombre eles fondionnaires et eles employés:
15

Service de 1'Administration centrale et des
Administrations régionales.............. • •••••••••••••

..........•...
•......•.•••..

25

Service de 1' Administration centrale et des
Administrations régionales •••••••••••••.
Service des bureaux de poste •••••••.•••••

····•·····•••·
..............
Total ... .............. · · · · • · · · · · · · · · • · · · • ....•...•..•..
Total du personnel •....•••••••••••••••••• ..............
Nombre des entrepreneurs du transport des
malles (pour mémoire) •••••••••••••••••• .............•
Nomore des relais de la poste aux chevaux
de l'Etat et privés •••••••••••••••••••••• ..............
Nombre des cheveaux de trait, etc., de
l'Btat et pdvés (Services gratuits .. et services subventionnés ••.••••••••••••••••• ..............
Nombre des voitures et tralneaux de l'Btat
et privés (Servlces gratuits et services
subventionnés •••••••••••••••••••••.•••• ..............

---

i,

g·
:gi
~

t'1

SI'
i~'

~~
~

§
~:

-...
Ol

(R)-

m.

i

SERVICE POSTAL
-

I

SERVICB'INTERNATIONAL

I

SERVICE INTÉRmUR

I
I

=
=
o
õ

=
o

c:l

õ
o

õ

CJ

o

o

o

o

=
o=

Translt

Expéditlon

Réception

ã
o

>

~
8

õ

CJ

(.)

CD.

!

I

g

I

I

Envois soumis à la taxe (Nombre):

I

11!1

Lettres aHranchies •••••••••••••••••••.•••.•
j Lettres non affranchfes .......•....••••.••.
i Cartes p _st.:~les (simples et avec réponse
1
payée) ...•...............••••.••.•.•.•.•

25
27

Imprlmés •••••••.•••..•••••••••••••••••••••
/ Papiers d'affafres ....•••.••.•••••••..•••••
I Echantitlons de marchandlses .•.••••••••.••
! Envois admis à la franchlse de port (Nom ·
bre) •••....•••.•..•••••.••••••••••.•••••

29
30
31

1
!

Totaux des envois
26-32, 57-63, 84-~

28

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

....' .......

57
58

············
............
............
............

59
60
61
62

............
............
............
············
............
............
............

:1:1

84
85

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

109
110

85
87
88
89

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

111
112
113
114

............
............ o=
............
............
............
............

11!1

d

............ 115 ............
90
63
-------- - ------------ ---inscrits aux colonnes
91 ............ 116 ............
64 ............
33 •.••......••
et 109-115 ••••.•••••••
----- ---- ------- --- ----- -----32

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

~

<
c

Bnvois recommandés trouvés parmlles correspondances inscrites aux colonnes 33,
64, 91 et 116 (Nombrc) ••••••••••••••••••

·1

Colh ordinaires, (Nombre) •••••••••••••••••

34

i· .......... ·I

35

•••••.••••••

66

I·............
.......... ·I

93

67

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

94

68

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

95

E5

92

!•···········!

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

117
118

.............
..........•••

Lettres et bottes avec déclaration ci8 -valeur
Nombre ..•.........•.......••....•.••.••••

36

Valeur (Prancs) .••...........••.•••••••••••

37

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

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

119

120

j::::::::::::l

~
ID.

I

Colis avec declaration de valeur:
Nombre •••••••••••••••••••••••••••••••••

·1

38

39

Valeur (Prancs) ..............••••.•••••••••

Remboursements:

I

I

1·............
···········1
I

Objets de correspondance (Nombre) .•.•.•••

40

Colis (Nombre) ...........•.•••.•.••.•.••.•

41

Montant total des remboursements (Prancs).

42

Remboursements refusés (Nombre) •••••••••

43

Mandats de poste (Nombre) ..••.•••••••••••

44

Mandats de post. Valeur (Prancs) ••••••••••

45

I

l

I

69 , ........... •J
7J .

...........

I
96
97

I

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

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

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

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

71

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

98

75

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

76

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

103

72
73
74

99

j············j

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

I............

I S

I

I
121
122

~·

1· ···········1 ;

............ =

I;
1!11

1

I

o.

I • • • • • • • • t t • •

100

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

101

I • • • • • • • • • • • •

102

,............

............ I - I

-

li

.....
~

(R) -lU. SERVICE POSTAL (Suite)
-

SERVICE INTERNATIONAL
SERVICE INTERmUR

4)

4)

=

=
õ

r::l

o

o

õ
C)

{Nombre.............................

46

>g
g Valeurs à encaisser (Francs) •••••••••

47

~

48

~
'"'fll

ua

Non encaissés (Nombre) ..•...•••••••

49

Opérations:
(Versements, { Nombre •.••••••••••••••

re01bourse01ents
ét virements)
Montant •..•••••••••••.•
Virennents••.

{Nombre ••••••••••••••••••••
Montant .......•.•••..••••••

77

78
79

4)

C)

C)

······•·•··•

104

............ -

............ -

r::l
r::l

>

o

õ

............ -

---

-

~
8
~

m.

----

~

:=

~:

t\1;1

o

c::
~

Cheques et virements postaux
Nonnbre de co01ptes .........•..••••••.••••

C)

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

4)

=
o=
õ

r::l

Translt

Expéditlon

Réception

50
51

-

............ -

--

-

-

-

............ -- -- ............ -105 ............
80 ............
-106 ............
81 ............
--

--

-

---

~

o

]ournaux et catres ouvrages périodiques servis par a!Jonnement:
Nombres des abonnements .....••••••••••••

52

82

107

Nombre des numéros .•....•.•.••••..••••••

53

83

108

Produit de. la vente de.s timbres-poste et autres
formules d' a{franchlssement:

>

Nombre •.•......•••..••••.•••..••••••••.••

54

"aleur (Francs) .•....••.••••.•••.•••••••••

55

Nombre des voyageurs transportés •••••••••

56

Nombre des dépêches closes en transit •••••

~
8
Cll

123

:g·
I:'
g;

·~:
1:;1;1

§
~

et·

(R) -

IV. CORRESPONDANCBS-REBUT. Service intérieur
4)

Q
Q

o

8

-Lettres et cartes postales ordinaires et recommandéesoo oo
oo
oooooooooooo oooo o o 124
0000

00000

0000

000

000

lmprimés, papiers d'affaires et échantillons ordinaires
et recommandés ooooo. ooooooooooooooooo• o..•••••

125

Correspondances
ordinaires et recommandées
tombées en rebut
(Nombre)

·=o

Correspo ndances·
rebut qui ont pu
être remises
en distribution ou
renvo[cés aux
exp dlteurs

126
127

4)

e1

õ
o

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

i
4)

=
o

Correspondances
restées
en souffrance

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

128

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

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

129

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

c

õC)

IV. CORRESPONDANCES-REBUT. Service international

>

~m
8
~·
g
~I

Correspondances
de l'intérieur pour
l'étranger qui
sont rentrées au
bureau des
rebuts

=
=
õ

130

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

132

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

131

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

133

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

4)

Cl

.s=
o

C)

!

Lettres et cartes postales
ordinaires et recommandées ••..... o.••••••••••
Imprimés, papiers d'affaires et échantUlons ordinaires et recommandées.

Cl)

o

C)

Corre3pondances
en rebut renvoyées de l'étranger et qui ont
pu être ·placées

Correspondances
renvoyées de
l'étranger qui sont
restées en
souftrance

=
o
o

-

Correspondances 1
de l'étranger
tombées en rebut I
et renv oyées i
au pays d'orfgine I

134

··················

136

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

134

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

137

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

4)

=

Cl

o

õ

o

4)

c

C)

-

g
<;o
~

(R) -

V. RÉSULTAT FINANCIER
o

cu

g

o

Francs

RBCETTES

8
Produit de la vente des timbres-poste et
des formules d'affranchlssement ..•...•• ! • • • • • • • • • • • • •

139
140

Recette effectuées en numéraire •......•• 1 . . . . . . . . . . . . .
I
Tax:es perçues pour le transport des voyageurs et pour surpolds de baga~es et!
autres recettes diverses •••••••••••••••• i • • • • • • • • • • • • •

141

Bonifications reçues des Administratlons \
étrangerc:s •.•......•......•...••.••....
1

.

147
148

Su~vent1ons

144
145
146

~-------

a)
b)

de

po~te ..•.•.•••••••••••••••••.•.••••

, .••.••••••.••••

aux compagnies de naviga-

>

~
8
:g:
I:D.

t='

!3
~~
~

~

o<!

tion .•..........•.••.. •.••••.•••••...•• ' • •••••.••••.•••

1

li

Francs

Traitements et émoluments:
des ·onctio:maires et employés •••••••• 1 • • • • • • • • • • • • • • •
des fdcteurd et autres ageats subalternes ••••••••••••••••••••••••••.•••••••• , •••••••••••••••
Achat et entretieo des bâtiments et du
matériel des postes, frais de 1ocation,
de chauffage et d'éclairage, fournitures
de bureau et autres menus frais •••••••• 1 •• • ••• • • • •• • • • •
Prais de transport par les voies ferrées,
pavées, macad amisées, maritlmes et fluviales (y compris les trais de construc ion et d'entretien des voitures de
po:'te, ainsi que les subventions aux
entrepreneurs de relais de poste) ••.•••• '··.····· ••• •• •.
Indemuité; pour perte et avarie d'envois

143

•••••••••••••

Total des recettes •.•••.•.....•••...•.••••••..•.••••••
~-------

DÉPENSES.

8

I

138

142•

=
=

o

149

Bonifications_ payées aux Administrations
é rangeres ••••••••••••••••••••.•.•••••• , •••.••••••..••.

150 1 Autres dépenses diverses •••••.•••••••••• . . . . . . . . . . . . . . .
151
Tot .I des dépenses. . . . • . . • • . ••• • • • • • • • • . • •••••••••••••.
1
Tota1 à e recette .•••••.•.....••••••.•••••...••••••••••••
152 1 Excédent des recettes ••••••••••••••••••• •••••••••••••••
1
153
Exced~nt des dépenses •••••.•.•••••••••.•••••••
~ •••••••

,...
2i

Administration des postes de ......... .
TABLEAU STATISTIQUB DU S~VICE INTB~NATIONAL (EXPÉDITIONJ
POUJt L'ANN!!

192., ...

Nott. En exêcutfon des déclslons du Conarh de Madrid, ce tableau a êtê établl par lc Bureau ioternatloaal.
·--------·-·----

l

•

•

ENVOI5 SOUMJS A LA TAXE

lettres et boites j
Co li~
avec déclarationl avec déclaration
de valfur
de valeur

LETTRES

PAYS
affranchies

non
aHranchles

Carles
postules
simples
et avec
répor.se
payée

Envols
Tot.ux
admls des eavols
Echan-, à la
faecrtts
Papiers tlllons de franchise
aux
d'allaires marchao- de: pon coloanes
c:llscs
2-8

Jmprlmé

Envols
rocommAadês
trouvês
Coifa
parml
les corrcs- ordl·
potdaaces na ires
lnscrites
aux
Nombrc I Valeur INombre I Valo.mr
colonnes

I

•

REMBOURSEMENTS

I In..

I

2

6

1 Nombre 1 Nombre I Nombre I Nombre INombre
8

9

lO

IJ

Franca

12

13

Mandats
ue poste

I

Ol>jd•
de
correspoadane.:

d1jr!
J!'l:l"

g _g
:E ~

Nombre l Valeur

14

15

16

17

18

19

20

21

AUemagne .................... .
rlcbe ................ , ..... .
gfque ...................... .

N!i

·······························
·······························
·······························
AMÉRJQUE

Argentlne (Répu~l.) .•••.••• • .• •
Brésil ....................... ·••
Canada .................... ·•··
Chlll ........................ ..

AFRIQUE

Égypte ........................ .
Llb~1ia ....................... ..

......
..............................
... ..................
~~

ASJE

TOTAUX

ltb de 1024 -

Vol. IJ -

,--~--~--~--~--- • - - • - - • - -

Pac. ISS -

1

-j-,-,-,-,-·----

•=-!

f!'"
gl
~~

Nombre Montant

EUROPE

lnde brilannlquc ............. ..
japon ......................... .

~~~

I Francs INombrc I

I Francs I Nombre ! Nombre I Fraocs I

I

i

J!

Re·
couvrementtl

- ., e

Colis

Vfrements
postaux

---

"'

2-8

Nombre I Nombre I Nombre I Nombrc ' Nombre

I

-·-·-~-,-

I

Fraacs

22

~3

I

Nombre

24

".I.,

BULLETIN DE TRANSIT DES
~PFICB ET PAYS D'ORIOINE ET DATE

)j_.ÊpeCJiEs

OFFICE ET PAYS Dlf"
DESTINATION

DE L'EXPÉDITION

-

-

-

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE

Date de
l'expédition

NOMBRE DE SACS

Transit
(marltlme ou
territorial)

f~oute

TRANSIT

Services utilisés. (En cas de
transit maritime indiquer
le nom du paquebot

Empreinte du timbre á date
du bureau qui a manipulé
la dépêche

i

II

II

I

-

I
I

-

i

I

'

I

..........

·"

...

--~·------~-----

I

I
!

---

---

------

---------

---------------

AVIS - Les renseignements concernant le transit doivent être indiqués á tour de rôle par chaque Office manipulant les dépêches
:ea commençant par le bureau d'origine pour finir au bureau de destination. Le bulletin doit être expédié sans retard par chaque ser~'rice. ll doit être renvoyé ultérieurement au bureau d'orlgine joint au relevé eM» respectlf.

'Jr.

Leia de 1924 -

Voi. 11 -

Pag. 188 -

2 -

u
COUPONS-RÉPONSE

RELEvE
Les coupons échangés dans les relations réciproques entre les Administrations des postes de •.••••...••••••••••••••••••••••
•••........................................................ et de ........•.............................................••••
•••.•...•..•..........•...•.....•.•........... pendant ....••....••.••....•......•...••......••.......•..•....•••.••••.•••••• ~ ;.;-.-'-

··+-f•

Nombre
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v..
Concernant

E,cha'll{/8. des.

~et.tr,es_ e~

des. boi(es_ avec

pa~eu~

déc"ªrée

Conclue entre:
L~Allemagne, la République Argentine,
l'Au~iche,
la
Belgique et la Colonie du Gongo Belge, le Brésil, la Bulgarie,
le Chili, la Chine, la République de Colombie, le Danemark,
l'Égypte, l'Espagne, fÉthiopie, la F'inlande. la France, l'Agérie.
les Colonies et protectorats :Français de l'Indoohine, l'Ensemblo deEl Autres Colonies Françaises, la Grande-Bretagne et Di:v,ers Dominions, Colonies et Protectorats Britanniques,
l'Inde Britannique, la Nouvelle-Zélande, la Grece, le Guatema1a, la RépubUque D'Haiti, la République du Honduras,
la Hongrie, l'Islande, l 'Italie et les Uolonies ; Italiennes,
le Japon, le Chosen, l'Ensemble des Autres Dépendances JaponaiE~es, la Ré publique de Libéria, le. Luxembourg, le Maroc
(A l'excluúon de la zone espagnole), le Maroc (zone espagnole), le Nicaragua, la Norvege, la République de Panama, le
,Par&guay, les tPays-Bas, lea Indes Néerlandaises, les Colonies
Néerlandaises en Amériquo, le Pérou, la Perse, la 1Pologne, le
Portugal, les Colonies Portugaises de I'Afrique, les Colonies
Portugaises de l'Asie et de l'Océanie, la H.oumanie, la Russie,
la République de St. -Marin, le Sal:vador, le Territoire de la
Sarre, les Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, la Suede,
la Suisse, la Tchécooslovaquie, la Tunnisie et la Turquie.
Les soussigné~, plénipotentiaires des Gouvernements
des pays ci-de...~us énumérés, vu l'article 21 de la Convention
principale, ont, d'un commun accord et souª réserve de ratification, arrêté l'Arrangement suivant:
.A!RTICLE 1
Jh'ENDUE DE L'AMANGEMENT; POIDS MAXIMUM DES B,OITES

1 - 11 peut être expédié, de l'un des pays mentionnés
ci-dessus pour un autre de c«:s pays, des lettres contenant
des valeurs-papier déclarées et des boites contenant des biJoux et objets précieux déclaré~ avec assurance du montant
tle Ja déclaration.
La participation au .service des bottes avec valeur déclarée est limitée aux échanges entre ceux des pays adhérents
dont les Administrations sont convenues d'établir ce service
dans leur~ relations réciproques.
2 - Le poids maximum des boites est fixé a 1 kilogramme
par ~nvoi.
3 - Les divers offices, pour leurs rap'ports respectifs,
ont la faculté de déterminer un maximum de déclaration de
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;valeur qui, dans aucun cas, ne peut être inférieur à iO,OOO
franca p~ envpi, et il est entendu que les diverses Ad.ministrations intervenant dana le tranaport ne sont engagées que
jusqu'à concurrence du maximum qu'elles ont ;r.:espectiv~
ment adopt.é •.
ARTICLE 2
REMBOURSEMENTS

1 - Les letfres et boites avec valeur déclarée peuvent
être grevées de remboursement, aux conditions admises par,
les § § 1 et 2 de l'.article 8 de la Convention principal e. Ces
objets sont soumis aux formalités et aux taxes des envois
de valeur déclarée de la catégorie à laquelle il& appartiennent..
2 - La ;perta d'une lettre ou boite avec valeur déclarée,
grevéo de remboursement, engage la responaabilité du se;rvice
postal dans les conditions déterminées par l'articie 12
ci-apres.
3 - Lea .sommes encaissées régulierement du destinataire, déduction faite des taxes prévues au § i de l'article 8
de la Convention principale•, sont garanties à l'expéditeur
dans les conditions déterminées par l'Arrangement concernant
le service des mandats de poste pour les sommes converties
en mandats de poste, s_auf dana lei caf) prévus à l'article 9
du ,pTeaent Arrangement.
4 - Lea dispositions do l'article 8, §,§ 5 et 6 de la Convention principale, s'appliquent également aux envois avec
valeur déclarée grevés de remboursement.

ARTICLE 3
MODE DE TRANSMISSION DES ENVOIS DE VALEUR DÉCLARÉE

1 - La liberté du transit est ga',rantie sur. le territoire
de ebacun des pays adhérents.
li' en est de même à l'égard du transport maritime ef-

fectué ou assuré par les Offices des pays adhérents, pourvu
toutefois que ces Offices soient en mesura d'accepter la responsabilif.é dea valeurs à bord des paquebots ou bâtiments
dont ils font emploi.
2 -.A moins d'arrangement contraíre entre les Offices
d'origine et de destination, la transmission de~ valeurs déclarées échangées entre pays non limit rophes s'ulJI)l'e a d·.>cuuvert et par les voies utilisées pour l'acheminement des
correspondances ordinaires ..
3 - L'échange de lettres et de boites contenant des valeurs déclarées entre pays qui correspondent, pour les relations ordinaires, par l'intermédiaire d'un de plusieurs pays
non participanf, au présent Arrangement, ou au moyen do
services maritimes dégagéa de responsabilité, est subordonné
à l'adoption de mesures spécia'les à concevter entre les .Administration des pays rl'origine et de destination = telles que
l'emploi d'un voie détournóe, l'expédition en dépêches
closf's, etc •.
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ARTICLE 4
POR'S' E71' DROIT D'ASSUR.ANC.JI

i - Les frais de transit prévus par l'article 4 de la
Convention princip·ale ront payables par l'office d'origiue
aux offices qui participent au tra'nsport intermédiaire, à découvert ou en déprches closes, des lettres contenant des valeurs déclarées.
En ce qui concerne les boites avec valeur déclarée, les
frais de trasit sont dus d'apres les taxes prévues à la Convention principal e pour les autres objets.
2 - Indépenda:mment de ces frais, l'Administration du
payc; d'origine est redevable à titre de droit d'assurance, envers l'Administration du pays de destination et, s'il y a Iieu,
envers chacune des Administrations participant au transit
territorial avec ga'rantie de responsabilité, d'un droit. proport,ionnel de 5 centimes par chaque somme de 300 francs ou
fraction de 300 francs déclarée.
3 - En outre, s'il y a transport par mer avec la même
garantie, l'Administration d'origine est redevable, envers
chacun des offices participant à cc transport, d'un dril!t
d'assurance maritime do 1 centime par chaque somme de
300 francs ou fraction de 300 francs déclarée.
4 - Le décompte de ces droits .a! lieu sur la base de
relevés établis tous les trois ans, pendant une période de 28
jours à déterminer par le Reglement d'exécution préyu p~
l'article i6 ci-apres ..

ARTIOLE 5
TAXES

1 - La taxe des lettres et des boites contenant des valeurs declarées doit être · aoquittée à l'avance, et se compose:
i o, pour les lett.res, du 'port et du droit fixe applicables
à une lettre recommandée du même poids et pour la même
destination - port et droit acquis en entler à l'office, _expéditeur - ; pour les boites, d'un port de 20 eentimes par
51() grammes avec un minimum de 1 franc et, en outre, du
droit fixe de recommandation (port et droit fixe acquis en
entier à l'office expéditeur) ;
2•, pour les lettres et les boites, d'un droit proportionel
d'assurance comprenant, par 300 francs ou fraction de 300
francs déclarées, autant de fois 5 centimes qu'il y a d'offices
participant ou transport territorial, avec addit.ion, s'il y a
lieu, du droit d'dassurance maritimc prévuo au 3c paragraphe
de l'article 4 précédent.
Toutefois, est_ réservéc à l'office d'origine la faculté de
percevoir un droit autre que celui indiqué ci-desus, pourvu
que le droit perçu sur l'expéditeur ne dépasse pas au total
5·P. centimes par 300 :francs de la somme déclarée;
3°, les pays disposés à se charger des risques pourvant
dériver du cas de force majeure ont le droit de percevoir de
ce chef une ~urtaxe spéciale, sans que le total de cette surtaxe et du droit d'assurance normal puisse dépasser le droit
prévu à l'alinéa précédent.
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2 - L'expéditeur d'un envoi contenant des valeurs déclarées reooit., sans fra•is, au moment du dépôt, un récépissé
bomma i ec de son envoi.
:3 Il est loisible au pays de destination de percevolr
pour In factage des boites avec valeur déclaré:e et iPIOUr
l'a·~~·qmplissement dcs form::tlit.és en douane, un droit dont
h· mont.ant. lolal ne pa;;; excéder d~ 50 ccntimes pae
PHYni, ainsi qu'un droit de magasinage pour Lous les envois
.t'~t·t~ n1lcur d;'c!ar{e adress(•!' poste rcstantf' un qui ne serai,~nf. pas ret.irés de la poste dam; Ie délai Rtipulf; par lcs
,.,.. gJPnwnt:-; internPs de c c pays. Lc montant de cc droit est
J'ixt~ }131' la législation interrw de chaquc pays et n'est pas
Pxigihle Pn cas de réex'p(~dition ou de mise en re,but de l'envoi.
Les Jettres d les boites renfermant dcs vaJeurs décla'r(~t,•s nc pv.uvent être frappées, à la charAgc des destinataire~,
d'au1~1111 droi-,postal antr·o (Jl.W ce11x pt·t"•vm; par· 1es divers ae1ic!P'i 1!11 pt'éSf~nt .\nangeme1~l.
Í: - - Les vays adhérents, tJU'i ls ait~UL Ull
JlUil
)p
rratw
po11 ;· 11niU· mom;taire, )Jerçoivent. Jes taxes JWt'''llCS nu § 1qui pl'f;céde:
·
1'', pour cc qui cuncerne le port et le droit fixe de rett~t:tmandal ion de.s lettrcs et. boltes avec
valem· déclarée.
d':qll't:.:-; 'e~ {~quivv.l~nts, da.n~ !fmrs mormaies J'esp~.tive~, des
faxt•s applieablc5 aux objets de la poste aux leUres;
?". pour· ee qui coneerne le droiL d'assurancn des
lrUt•t'~ d dPs boites aver valem· déclarée aux t.anx qu'ils ont
fixé:; {'(, uoLifif}s au Bureau internacional par l'intennédiaire de
l'.\1~nrinistration drs postef' suisses_
AH'riCLE G
FR:\NÜHfSB

I --· LI'~ lei Ires tlP vall~ur dt~cl::u·t>e ,;chaug(;l':-; s11it. par I e:;
.\dnlinislrations posta:le.s entre elles, soit entre res Adminisfralinn e ll' Bul'eau internacional. sont admises ~t la 1'nmchise
d·~ pilrl: de droif fixe et de: dr·oit d'assurancc dans les condiLion dt~lerminécs pat· l'artiele 13. § :3, dP la Conu•rrtion principale.
~ -~- Il en pst, de mênw des let.f.res et. des
boiLes avee
vi-llrttr· déelar•'e non grcvóefi de rcmbonrsement expédiées ou
re,:ur:'i par rlPs prisonnier~ de guerrP. soit. flirectement. soif.

pat·

l'inlnrliH~diairc•

de~

bonrcaux dr rensPigJH•nwnfs doil

il

t·sl. qucst.ion au ~ 't de l'articJc 13 précité.
:~ -- Les <'nvnis avec valenr déclarée oxpcdiés eu fra'n!'hJ~p, ne dnnnent. pas Iieu aux bonificatiom;
prévues par
1':11'/ icln 'I dtt pr•ísent Arrangement.

.'\R'I'ICLE 7
.\\r~

nE

H!<5cE.PTION

E.T

DE;\J.\NUES

DE

HENSJm::'mt\IEN'I'~

I - L'PxptídifPur d'nn <•nvni eontenanf. dPs valeurs tl•~
penf.. aux condili;ms déterminées par le ~ 3 de l'arf.i-

eht·t;t>~
Lei~

de 1924 -

Vol. li

13
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ele 7 de lal

Conven.tion prinoipale en ce qui concerne les

obj~ti recommand~,

obtenir .qu'il lui soit gonné avis de la
remise de cet objet au desLinataire ou demandar des ren.seisuements sur le sort de son envoi, postérieurement au
dépôt.
2 - Le produ•it du d\'Oit applicab1e aux avis de réception
et, le caa éobéant, au.x demandes Je renseignements sur le
sort des envois, est acqui9 ~n entiet à. l'offioe dQ pays qui le
Percoit.
ARTICLE 8
DEMANDES DE REmAIT OU DE MODIFICATION D' ADRESBEi DtGI\EVKMBNT Dl! MONTANT D'UN RE~BOUJ\SEMEN.T; REMISE PAR

MPRE8
t ---. L'expéditeur d'un envoi avec valeur déclarée peut la
ratirer du servioe ou en faire modifier l'adresse, pour
réexpédier cet ~nvoi, soit à l'intérieur du pays de destinathln primitif, soit ~1,.1.r l'un quelcQnque des pays contra.ctants,
aua~i longtemp• qu'U n'a pas été livré au destinataire, aux
c~mdition et IJous l~& réaerv~s détermiuéee, pour les correspunrl:.nces ordiuaires Qt recomma.ndée~, par I'article l f de
la convftntion principe.le.
L'exp4diteur d'un envoi avec valeur déolarée grev6 de
remboul'ttt\ment peut, $OUs les oonditions fixées pour les
demandes de modification de l'adresse, demander .Ie dégrevement total ou partiel du montant du remboursement.
:.! - 11 peut, de même, demander la remise à domicile
par porteur spécial aussitôt apres l'arrivée, aux condit.ions
et !'lOUS les réserves fixées par l'article 1!> de laditc conv~nt!on.

Est, toutefois, réservé à l'office du lieu de destination

la f'Oldté de faire remettre par expràes un avis d'arrivée
de l'envoi au lieu do l'QD.voi de lui ...même lorsque ees rêglements
int,rieurs la comportent.
ARTICLE 9
INTE."'DICTION S

i - Toule déclara.tion frauduleuse de valenr supérieure
à la valeur réelhmwnt insórée dans une 1ettre ou dans une

botte

e~t int~rdite.

franduleu~e
rio cett.e 11ature,
l'expéditeur perd tout droit à l'indemnité, ~3ns préjudice
df's poursuites judieiaires qnc peut. comporter 1a législation
du pays d'origine.
11 en est de même lorsque les lettres de va~cur déclarée
contiennent des objets dont l'insertion dans les envois de
l'cf!pece e!:t interdit aux tcrmes du § 2 ci-apres.
11 n'y a. pas fraude du fait de ne déclarer qu'une partie
de lo. valeur incluee dane une lettre ou dans une bolte.

En cas de déclaration
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Ilt est interdit d'insérer dns les lettres de valeur:
des especes monnnyées;
de!=i objeis pa~aibles de droits de douanc, à l'exception
des valeurs-papier;
c) d~~ mat.ieres d'or et d'argent,
des picrecries, des
hijoux et autres ob.fets précieux.
d) de l'opium, de la morphine, de la euca"ine et autres
stupt'l'iants. 'foutefois, l'interdictiun nc a'upp!iquc pa~ aux
cnvois de cefJe nature effectués dans uu bul médica-I sous
la forme de bottes avec valem· déclarée, pour les pays qui
les admettcnt à cette coridition;
e) des objets ou l'entrée ou la circulatiuu sont prohibécs
riam; Jp pays de destination.
1l est intcrdil. d'insércr dans les boitcs avec va.leur
d{clarée ou tre les objets mentionnés sous lettre e) ci-dessus
des let tres ou notes pouvant tenir li eu de corre.spondance,
des monnaies ayant cour, des billcts de banque on valeurs
quelconques au porteur, des titres et de!; (~IJje1.~; rentrant
dam; la catt~gorie des papiers d'affaire.s.
To11tefois. il est permü;; d'insércr dans l'CltV•)i la factur9
ou\·ertn réduif.c ü. ses ónonciations eoustitutivo~. do même
4U't1nc ~iwplc copie de l'adresl:;e ue la boite tt\:ec mention
;je l"adreetoiC de l'expéditeur.
Los nbjets qui auraient été it tort admis a l'expédition,
tlu i nm t e! r c rcHvoyés au timbre d' origine, ~auf le c as oü
l'adminiHtration dn pays d1~ dcstination serait aulorisée, par
~m l!·g·islation ou par se~. rcglemcnts intéricur.~,
à. les rcIIV•Ur·o au:x: dcstinata·ires.
'foulei'ois, les objets adressé.s sous des inHiak>B ou dont
l'udrc~~c est indiqnée au crayon sont obligatoirement renvnrés au timbre d'ori.ginc.
2 -

a)
b)

ARTICLE 10
1\ÉF.XPÉDI'l'ION

I --- trno tcU.r~ ott boit.o dn valeur rJéelar,. . c nScxpéditSe
pa!' ~m i l.f~ rlu changemcnt do rêsidence du ·Jc.sfinatajrc, à
l'intéricur du pays- de destination, n'est passible d'aucune
11xn snpplémcntaire.
~ En cas do r(íexpédition snr un dcs nays contractauts autre que le pays de destination, les droits d'assurance
fix•~s par les §§ :!. et iJ de l'article ·1 du préscnt. A1•rangement.
S0 1 It :perçus sm' Ic dostin&taire, du chcf de ]a réexpédition,
an profit do chacun des offkes intervonant dans lc non,.{,atl transport .
.~ - L:.. réex{t&lif.ion par snitc de faufi~c dirert.ion ou do
m.i$(' Pn rcbnt ne donnc licu i't. anenne
pcrccption po~lalo
:"llpplómmf airo ü la charge dn •public.

AR•rlCLE 1t
DflntT~

nE nrHTANE; fi.\1\ANTIE; HHOITS l·'JSC.\tT:t E'J

F'HAl~

n'ESS~.YAGE

1 -

légi~lation

Les boites avec valeu r déclarée sont soum. :. . es à la
du pays d'origine ou du pays de destination, en

ce :qui , c()nc~~~ ,-t;,eiportation.; ~ la. :Jtestitution des droit.á de
,S.arantie, ;~t~'-(~)l~p§rt.ation; l',exerc_ic-é du contrôle de la garanti e. et àéi_ila aouane. .
' - .
.
.
.
2 - .Lés· droits fiscaux ot frais d'essayage exigibles à
l'in;1portation sont. .percns sur les destinataire5 lors de ~a
djatr.ibution. Si, par suite de changement de résidence du
destinataire, de refus ou pour toute antro can:se, une boite
de valeur déclarée vient à être réexpédiée sm· un autre pays
participant à l't'change ou rnnvoy\S~. an pays d'origine, ce:ux
des frais dont il s'agit qui ne sont. pas remboursables à réexportation sont répétés d'office à officc ponr ôtre recourvrée
sut:.:le destinataire ou sm· l'e:x:pédHeur.
ARTICLE 12
RE~PONSABIJ,ITI~

1 - La responsabilité des offices qui participent au
f.ransport, soit à découvert, soit. en dép~hes closes, de lettres
rti dt• boU.es avec valenr déclarée est engagée dans les limites
rlét.erminéeg aux paragraphes snivant.s. Il en est de même
à: l'égard du transport maritime C'ffectlH~ 01 t assun-; par les
Offices des pavs adhérent$, pourvn toutefoi~ que ces Offices
ROient: en mesure d'accepter la responsabilit1-; des valeurs à
bord. des paquebots ou bâtimcnt.s dont. ils font emploi.
, · 2 - Sauf le c as de_ force rnajeure et les cas prévuP> an ~ 'i
de l'article 9 dn présent. Arrangement, lorsgn'une lettrc ou une
holte contena.nt des valeurs déclarées a éte pcrduc. spoliée ou
avariée, l'expéditenr ou, à défaut df' celui-ci, le rlestinatairn,
droit à une indernnit~ eorrespondant an montanl rrel de la
perte, de la spoliation ou de l'avarie. à moins qtw le dommage
n'ait été cansé par la fa.ute ou la négligenen de l'expéditenr,
ou ne provienne de la nature de l'objet: et sans qup l'indemnité
·puisse dépasser en aucnn cas la somme déclaréf'. Lcs dommages indirects 011 les bénPfices non r•~alisPs TW snnt. pas pris en
considération.
En cas de perte de l'en,·oi ou de dest.rnel.ion colllplete de
son contenu, et. si le remboursement est effeetné an profit. rle
l'expé!iiteür, celui-ci, en outre, droit à la restitnt\on des frais
d'expédition, ainsi que des frais postaux de 1'(-;clamation lorsque la réclamation a été motivée par unP faute de la poste. Toutetois, ·_te droit. d'assurance reste aeqtl i:-; anx Administrations
pO,sta3'1és. ·~~ ,·bl.
·~ payer 1''
b , l'"d .
o 1ga ,..IOTI·I!e
. 1ncl emm't'.
e meom c a ~~ rmni'st,ratiori dout releve lc bnrean cxp~dit.eur·. Bst r•~sern~ à
cette · Administration le reeours contre l'Ad1ninistrat.ion T'es~
ponsable, c'est-i;L-dire, contre l'Administrat.ion sm· le t.erritoire
oti) dans Jei service de laquelle la perte, l'avarie ou la spoliation.' a eu lieu.·
Lorsqu'une lettre ou une boite eoutenant dPs valenrs déclarées a été perdlle, ~poliP.c ou avarif!c par suil o tfp fm·c(~ Inajeure, l'Office sur le territoire ou dans le servico duquel la
perte, la spoliat.ion on l'avarie a en linu en Pst rf'spom;able
aevant l'Offiec expéditeur, si les denx pays Sf' ehargcnt des
risques, en cas de fon•.e majem·C', quant aux envois avec valeur déclarée.
1,
4 _._ Jusqu'à preuve du contraire, la respousabilité incombe à l'Admini~tration qui, ayant reçu l'objet sans faire
•

•

...;.....
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d'observation ;et éta.nt- ·mise eri possession de t.ous los moyens
réglementaires d'investis-at.ion, no peut Mablir ni Ia dMivrance
au desHnat.airc, ni, ;; s~II y a li no. Ja t.r·anr;misson r{·gnliere à
I'Ac1ntittisl f'af ion :-;uh·anf e.
f> Le payPtltent. dt~ l'iw1Plllllif~ par I'Offire uxpéditcur
ul!it. avo ir. li cu _I e J>lus t~f. pos~ible, et., au, plus t~rd, dans les
dela1 de stx mors a partir dn JOU ,. de la reclamat wn; dans Jes
relations avcc les payr; d'nufre-mcr· ce dt'lai cst. pol't.ô it 1wuf

mnis.
L'Office exprditcur a la faelllf ,, de diffél'er exeeptionnellement lo rilglcnwnt de l'indeumif•' au delà dn d''lai précité
lorsqu'à son expiratinn il n'0st. pas etw,we f'hJ· sur· lo sort. de
)'nbjet. rccherclH'l ou sw· l'imporlaiH'n dn dunnnagP. nn lnrsque
la qnestion de savoir si la pert.e de l'Pnvoi Ps.l. d11n ;, 1m <'as de
Ioren wajeure n'est pas enrorp f l'auch('e.
Toutdois, l'Offic«~ d'origirw t'sf. auf.ot·i:.;é ü tll'sinlt~rP-ss('>s
}'cxpéditour pOli!' le COillJif P dn l'Ol'fice inf l'l'Jttt~d iairc 011
dcst.inataire qui, t•égnlieremnnf. sair:;i, a Jaiss1' s·,•eouler six
mois sans dmmer de solutinn à J'affairt•. CP dt'lni t!SL pnrt é
Ü Jll'll f' lllOÍS pülll' Jes pays d'oUÍI'C-lllCl'.
.
L'Offiee responsable ou pour lf' cottlple dtH!Hf.!l l1• payemcnL est effcctu~ en conformité de l'alin{>a prt''''''rll'nf esf. tenu
·dn rembourscr à l'Office PXIJ•'rli f I' til' li' mnnl imt dP l'indernnité
et In <'as (•chéant., des inf.l'l'(!ls. dans le délai d1• f rois mois
ar:res avis de payem~~~~t. Gf' rl~mboursemt'nt ~·nrrnctne sans
frais pour l'Offwf~ credtteur, soJt. au. JtJO:Vt'rl d 1111 mandai, de
poste ou fl'nne trai te, soit en espflces a~·ant. eo11 t':" dans Ic pays
créditeur. Passé le délai df' troi~ mois,.Ia soJtlllH' d11e ü Office
ex:pérliteur est. produrfiye d'inlt;rtd:-;, à dafl'l' dn jfllll' de rexpirat.ion dudit d1'lai.
Tnut. Offie1~ dont la responsahilif.{· t•st dfrrumtf éfablie et.
qui a touL d'ahord décliué Je payellleJIL dP l'indernnil é doit. en
onl rn. prPndre ü sa charge Lous lns f tais ac(•pssni J'f'S rôsnllant.
dn n•Lard non jus f i fi~ appnrf t'' au payemPnf .
ti ll ~st enhmdu qtH' la r·éelamalion n'1~sl adtuü;e que
dans lo délai d'un an qni suif In .inur· d11 "'~'"'' ü la posl.c do
l'•~nvoi portant. tMelarat.ion; pa~s(• t·e I crnw. lt• r·t"·l'lamant n'a,
droit tt a1rcune indemnité.
7 - L'Administration pour le compte rle Jaquellc est
opéré le remboun;ement. du 111ontant des valt•nr~ dt;elarées non
parvenucs à do~t.inat.ion, est suhrogt"e dans Inns IPs droits du
propriétaire.
R- Si la perfc, la spoliat ibn ou l'avari1• a 1'11 li Pu Rn cours
de transport, sans qu'il soit. possibln d'étahlir slll.' lc territ.oire
ou dans lc servicP rle quel pays le fait. s'est. ar,·nmpli. les Administrations en cause supporf.ent Ih dommagc par parts égales.
rroul.efois, si la spoliation on l'antt'ie a Mi• eousfnl{•p dans le
pays do (]p,..;f.inaf ion. il incomh(~ i1 1',\dmin i:·draf ion dP Cf' pays
dP pr·ouve1· (Jllt~ ni l'emballag('. ni la f'ornwluJ'e dn J'ohjef n'ont
montré aururw dMectnosité apparenl t!f (li!P fp poids 11'a pas
difff'rE' de celni óf.ahli lors dn depôl.
Si la pede, la spoliation nu I'a,·ari~> a l'lt limr sul' l1~ lerritoirc on dans lt• servi1·r d'11n Offict• inl et'lllf~dini J'(\ q11e n'a
pas adl11''''' an pn!sPntf A nang<'IIIf'nl. J(•s auf r·,~s .\dnt ínistratitlllS snppol'fent
lt• dommag•• par parfs ,~galt·~. J>ans el' eas,
il <'SI. de rig1tntn' Jl'Hll' l'expt'•dif.f'tJJ' "" {H'OIIYer d'mw nraniere
aut.hentiqun- que li' cnnfl'llll dP !'t•nyni f'fail conrpl1•f, infacf. nf
snignf'nsement emballé.
n - Les Administrations cessent d't~trA responsables des
valeurs déolarées contenues dans les envois dnnt les ayant.j;j
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õroit ont donné reçu et pris livraison, à rnoins que ccux-ci ne
déposent imrnédiatement une réclamation et ne puissent
prouver lenr bonne foi, en cas de déclaration ultérieure dn
dommage. Les Administrations cessent aussi d'être responsables des envois dont elles ne peuvent rendrc compte par suíte
de !a destruction des documents cie service pour canse de forco
maJeure.
AHTICLE Ji1
L'tOJSLATJON DF.S P.\ YS CONTHACTANTR; AHRANr.EMEN'J'H SP1~C:f:\lTX

1 - EsL réservé le droit de chan.H~ pays d'appliquer, aux
onvois contenant des valeurs déclartes à de~t.inatwn ou lH'Ovenant, ~·autres pàys, se~ I ois ou rêglen1l nts int.érieur~, en
tant qu'1l ny ns~ pas ~8! ;_,gP. :·ar le présent. Arrangp:rwnt.
. 2 - Les sttpulatwns du présent Arrar3'ement ite portellf.
pas rost...:~tion au droit des ptlrtios c·mtractantcs rle maintenir
ct de c •clure des anangel.üer t.~ spéciauY air.si que de maintenir e.:. d'· .ablir des nnions p_us restroinh: , en -vne de la
réuuction ·s taxes ou de toute autre amélioration de servi co.
3 - uans les rc · 1.tions entre Oü'bes qui se sont mis
d'accord cr~ égard, le~ expédit.curs de hoites aYec valeur d~
clarée peuvr ,t prendre tí leur eharge IPs droi~s de douaue d
autres droit:.: non postaux dont l'envoi SPI'ait passihlc dan~ ln
pays de de": inatiun, moyennant déclaration pr(•alable au hu -reau de dóp!it et. oblig-ution de payer. sur la demande <lu lmrcau de destination, lns sommes indiquécs par c c dcrnier.
J...'Administration qui fait opérer le dédouanement pour le
(•nmpte do l'e.X}1éd!tenr est autori~éP ~\ percevoir de ec cher 1111
droit spécial qui ne ppuf d~passer :25 eont.imcs par hoil. Ct>-

;J·•nit

Piolf

llldf~JH'JII!:lllf

flp rf'Jui

flrl~\'11 ll J'artir~t'

rl, § :J •

.\ftTWLF, 1'1
~íJRPENSION 'J'EMPOH.~l'ltF:

nU sgnvTC:E

Ghacune cies Administrat.ions des pays contractants peut,
<ians des circonstances extraordmaires de nature à justificie.r
~a mesure. suspendre temporairement. le service des valeurs
déolal'ées, tant á l'expedition qu'à la réeeption et d'une maniere générale ou partielle, sous la condition d'en donner immediatement avis, au hesoin par le télégraplw, it l'Atiminisf.rat.ion
ou nux Administ rnt íons intrt·PsséPs.
ARTICLE 1:1
ADHÉRIONS

Les pays de l'Union qui n'onf. poinL p1·i~ au TH'I~:-;,mf Arran.gement sont admis ü y adhérer sur lf>ur demande et dans la
forme prescritP par l'articlt~ 26 de la Convcntion principale,
.en ce qui conc<•rno les adhésions à l'Union po~tale universcllc.
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ARTICLE i6
Rê:OLBMENT D'E::tltCUTION.

Administrations des vostes des pays contractants redes lettres et des
bGltos contenant des vàleurs déclarées et arrêtl:'nt toutes les
ant.tHs mesnres de détail ou d'ordre nPefl.ssairt'~ pom· assurer
l'P'"'\rutHm dtt pré~ent ~t\rrangement.
Lé9

gl6nt la i'ortne et le modc de transmission

ARTICLE 17
PHOPOSfTlONS FOHM.t1LÉES DA'N)3 l..'INTERVALLE T.H•~o GONGRES

l - Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions prévurs à l'articlc 27 de la Convention principále toute Administration des postes d'un des pays contractants a le droit d'adresRer aux autt·cs. Adminlstrations participantes, par l'int~rmé
fllílire clu BtH'c:iu mternational, des vropositinns concernant
Jp sPrvicc des lcttres ct de& boitcs avec valem' déclarée.
t>our étre n,ise PU déUb6t·a~.jon. rhnque py·oposition doit.
~~! re uppuyúe pu• au moins dctl:t AdministrafinnH sans compter cellc donf. la proposition émane. Lor~que I c Bureau in:p:·nàtiount ne n~roit pa~. en m~mc t1•tnpft que 1:\ propo~ition,
!e nombru néc~ssaire de déc!arntif,,1s d'appui, la IJl'Oposition
rrAte sans aucune suíte.
2 - Toutc proposition est soumise au procédé dét.erminé
PIH' le ~ 2 de l'artiele 2·S de la Con,·ention principale.
3 - Pou~ df~vcnil· .f'X(~cutnires. le~ propmdtions doi\'cnt

r/·l! n i r· ••'~llVOir:

1a

l'un~mimité

des suffra·ges.

s'il s'agit

de l'addition do

nouvolle:; uisposiUons ou de la modif'ication dos dispositions
du préscnt article et dce atticles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 12 et 18;
;_>o les deux tiers des suffrages. ~'il S'àgit dé la rt1f)dification
ti~·R dispositions du pt'ésent Arrangeli1Cnt. autrP.s que 1:ellM des

artíclcs 1, 2, 3, 4, 5, G. 7, S, 12, 17 et 18;
3o la sim11!es majorité absolue. s'il s'agit de l'interptéta! wn des diEiposí tions du présent Arrangement. sauf le c~s de
: ilige pré'.·u h l'article 25 de la Convention prineipale.
4.- Les ré:o;olutions valable~ sont consacrées, dans les deux
l;r·em~ers cas, par une décJaration diplnmatique,
et. dans lt!
troisiême cas, par une notification udministrative, selon la
forme indi·quéc à l'artiele 28 de la Convention princ:palé.
5 - Toute modifieation ou 1·ésolution adoptée n'est execntoire que trois mois, au moins, apres sa notification.
AR'l'ICLE 18
llljRl::g Dl'~ 1/AH.HANOEMEN'l'j ABltoG,\TlON
Tl~RIEUilER

1 -

J)'ISPOSlTinNS AN-

Le présent Arrangement entrera en vigueur le \ier
et il aura la mêmc durée que la Convention prin..
Rans préjudice du droit, J'éservé à chaque pays. de sn

.Tarwfct· i~J2~
'.'ii>al•~.

ngg
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1·etirer de cct Arrangement moyennant un avis donné, un an
à l'avance, par son Gouvernement an Gouvernement de la Confiéderation Suisse.
Toutefois, en ce qui concerne les taxes et droi~s d'assuranr-c, chaqur pay-s Pst autorisé à les met.tre r.n viguer avant. la
1.lut.e précitée ü la condition d'en informer lc Bureau internai ional au moins un mois à l'm·aneP P.t au br.s.-,in par lélégrammc.
2 - S;__,nl ahrog·ées. à Ilarlir du jour do la misc il oxécution
~li présent Anangement. t.outes les dispositions de l'Arrangement pour l'óchauge des lettrcs et eles hnites avnr ntlmn· d(•elarér, eonclu à Tlomc nn 190.6.
3 - Lc pr•'srnt. Arrang;ement sef'a ratifil'i aussiftll que fair·o
H~ pourra. L<'c' aelPs de ratification :-:Prmlt •'rltang-és :1 Madrid.
En foi dt~ quni. lns plt'íuipotPnfiairf's drs pays d-dessus
enum1'rés onf signé le pr1~sent. .\rrangemrnL it Madr'i<l In lrmlfP
:';ovemhre mil w·uf cnnt vingT.
Pour l'Allemagne: Ronge. - Sdtenl.·. - 01·th.
Puur la H.ópubliqur Arg·elllirw: A. Bn.JTI'I·ll .\'ichulsun.
Por 1' Autrichc: Ebernn.
Pour la Hclgique: A. Pirm·d. - Tühon. - Ru.b. J(?·ains.
Pour la e:Jlonic du Congo lwlgc: JJ. llttleti'?Jck. -- G.
'fnndeur.
Pour lc Hrésil: Alcibirules Peçanha.- .1. Henrique Adr>t•ne.
Pour Ia Bu1garie: N. Sfnrtrhrff; - X. Bosclwn.ko[f.
l'lata. -- r;;us. Uow;i:;io.
Pom· le •Chili: A. de la Cruz. - Ji'lm·rncio .:.llarqnez de ltt
Pot!r la Ghine: Liou Fou.-Tch.en(J.
Pour la Hépuhliqn~ In Colomhie: W. Mac Lellan. - fla/l,•í"cl Roldan.
Pour lo Danemaftk: Ilollnagel .Tm/SI'/1. - - 1/nlmMall.
Pour l'E.gypte: N. T. Bortfln.
·Pour l'Espagne: Conde de Colvrnhi. - .Tosr~ dr (;arria Tm·re,ç_. Guillm'JJ!tJ Caprlrvila. -- ./ns(; de E."pniia. Mn..rtin
l'irr•nte. - Antonio Camacho.
Pour l'ELhiopie: lF euldeu-He1·ltane.
Pour la Finlande: a. E. F. Albrecht.
Pour h F rance: .M. Lebon.
Pour ~r. Georges Bonnet: ._l/. f.r?bnn. --. G. Btin. -- P .
Rmtillm·d ., ~ Ban·ail.
Pour· l'Algérie: H. Treu.illé.
Pour les coloni.e~ et protectorat~ rean~_;ais de I'Incloelline:
A.ndré 1'ou.zet.
Pour l'enscmhle dPs antres rnlnnies fmnçaises: r;. Df'-

m.a1'tial.

Pour la Grande-Bretagne et divers dominions, colonies
ct protectorats hritanniqur~: F. li. 'l1 7 illiam:wn. ~ E. J. Hm·r 'ington. - E. L. Ashley Foakc-:r.
Pour l''Indt=> britanniqup: G. R. Clarl;.e.
Ponr la Nouvelle-Zélanfle: R. B. llforris.
Pour la Grecc: P. Scassi.- Th. Prnthàou.dakis.
Ponr le Guatemala: Jttan J. 01·tcga.- Em·ique Trn.um.ann.
Pour la Rf'publique d'Hai:f i: Luis Ma. Solér·.
Pour la Il•~puhliquP dn Hnnrlnras: Jlirardn lJI'llNm 11
Htizp1.dc.

Pour la Hongrie: O. de Ji'ejéí'. - G. JJm·on Szal1m.
Pour l'Islandc: Hollnnqel .TenM'n.
Pour l'ItaliP 0! lt'S eoloHÍI'S il::di('ltrlf•:-c;: 1~·. J)f'! 111 n.n •
.~. Odisi.
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Pour Ie Japon: S. Nakam;shi. - Arajiro Miura. - Y.
lliratsuka.
Pour le Chosen: S. Nakanishi. - Ara.;j'iro Jfittl'a. -·- l .,
l1 iratsuka.
.
Pom· l'enscmble des autrPs dépendances japonnisos: S •
Al'a.iiro M'iw·a. Y. Hir.atsnfw.
Pour la R<''publique do Libéria: Luis Mo. SolAI'.
Pour· le Luxrmbourg: G. Fab(T.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la Zn11e espagnol('.i : r/é-

.\"fi/,·ml.ish'i. -

Hml .Jap!J. -

.f.

"\Valter.

Pom· lp •.\tame (Znne n~pagnol":' : J/ . .i\oui;·;·,• f/,. ('n;•,.,.,._
·-- '"' LopP~-fi'en·ro1•. f;m·ria de Cast I'O.
Pour lc '~'icaragua: M. lg. Terán.
Pour la NnrvegP: Sommersrhilrl - J{.lrots Jl,.Z,.\tnu.
POtll' la Répnbliquc dr Panama: .!. n. Lii'IISI'nli'JI(r.
Pollt' le Pnratguay: Fernando Pianet.
Pour les Pays-Bas: .1. 1V. T\ln111nell. -- .J. S. I'. Ut•f:Fr)·.
Pour lPs Inrlrs néerlandaises. \r'"iamon. \L F. Gerdes
OnsleJ•lJeeh. - J. V'an der Werf.
Pour les colonie~;; néel'landaisns nn AmPriqm•: Wiumw1.
1F. P. Uerdr.s OosterbePlr.- .J. van dt'1' \l'etf.
Ponr i e P~rou. ~ D. C. U·JTeu.- O. Bw•J•enerhea }' .. Rn!J'fadn.
Pour la Perse = Huss6n /Oum Ala?. - C . .ltn7.itm·.
Pour la Pn1ugJH': \\·. J)ollnnuolski.
Jfucie.jr>lt's!n. -

c. .

n,·.

JJm·;jrm Blaelu'er.

Ponr Ie Pol'f.ngal: Henl'it]ur: Mmtsinho dP J llnut''''t'lf/J.''.
!'olunies porlm.!aisrs de l'Afrira: }1 1 1'''/lrd 1·."!t•ns
Flm·iado Santl( Brn·bw·a.
Pour les colonics porfug:-ti-;es dP 1'.'\~i~~ .. 1 dt• !'()(•6:min:
.I n~r; Enúlio dos Santos P Silva.
Ptllll' la Houmanin: D. G Mm·inrsco. l~'11u. /luukma;l.
Pour le Sf!iYador: Ismael fX.. Fur·nfe."i.
Pour le Trr·ritoirl' de la Sarrr: Douarrhro.
Pnur· lP Hayaunw dns :4erhN;, Cr·oatf•s f' f. Sim i•JI('S: })J•aa.
Di mitriyevilr~h. --- S. P. Tou.lrmnrl.iift•h. ·-- n,·. Pmlllft' /'n1'~itrh.. -Custa Zlatmwvilch.
Pour la Sni~de: bJ.Jius bthli'll. -- Thfll'e 1Ft'11H!fl'ist.
POU!' la Snisse: Mengotti. -F. Boss.
Pour la 'l1 chéeosloYaf]nin: nr. OtohaJ' Rn::;ÍI'l-<11. ··- VtÍ··lon
l'OUL' lt~s

1\ucera.

Poue la Turlise: Gérm·d .Ja.py.- A. Bnl'lJill'al.
Pnnr la Ttll'CJnie: !lféhméd-Ali.

VI
PROTnCOLE FiNAL

Au momcnt. de procédcr à la signature de l'Arrangement eoncernant l'édtangc des lettrPs Pt. dtB !Joites avec
valem· dP-cla,r1!c, les plén i pol en tia ires :;.nnss ir:•n1;:-:: su1tl. eonynmts dl' rf' flUÍ snit:
I

En dérogation it la disp·Jsition ,Ju ~ 3 de l'arl icl" pt·p ...
m i cr de 1' Arra ngement qui fixe à 1 O. 000 fr3n cs la Ii !lli t.e
au-dessous ue laquelle lc maxi.murH de déelaration de valem· nc
neut. en aucun cas être fjx.é, il est eonvenu que tout pays peut
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réduiré cé maxirnum à 5. 000 francs, em au chiffre adopt~
daJ1~ .s.on 'service intérienr, Fli c e chiffre ·est inférieur · iL
5. ooo francs.
LI

En dérogation aux prescriptions du § 4 de l'article <\
de I'Arrangetnent, PSt maint.entw .provisoirement, en ee qui
concerne les droifs d'assurance pour les valeurs declarées,
Ia _suspensíon de I'rtablissement du décompte de ces droil.s
stipulée par la circulalre du Bureau Internacional de Brrne
du 17 Janvier 1916, n. 270/17.
En foi de auoi. les ptfnipotentiaines ci-dessous ont
dressé le p:résent Protocole final, qui aura la même force et
la même valeur que si ses dispositions étaient insérées
dans !e texte même dn l'Arrarigement auquel il se rapporte,
et ils l'ont signé en un exemplaire qui rest.era déposé aux
ArchivCIR rlu Gouvernem<>nt e~pagnol rt dont une ropie ~era
remi se à chaquc parti e.
FaH à Madrid, le trcntc Novcmbre mil ncuf ccnt vingl.
Pour l'Allemagne - Ronge. - Séhenk. - Ortlt.
Pour Ia République Argentino - A. Harrera Nielwlson.
Pour l'Autriche - Eberan.
Pour In Belgiqne - A. Pi1·a'rtl. Thâ10u. -- lluh.
Krrtins.

Pour la

colonie

du

Congo

belgc -

M. llalcwyck. --

G. Tondeur.

Pour le Brésil Arle1•ne.

Pour
Pom·
!.a ·l>lata.
·Ponr
Pout•

Alribirrdes Peçanhrr.

-

.T.

Henrique

la Bulgarl~ -- N. Startchcf{. - N. Roschnakofl.
le Chili - A.• de la l:ru::.. -- Plm'P?H'iu Mm·(/11f'Z df'
-- Gus. Cnnlliiio.
la Chinn - Liou-Pou-Tcltcuy.
lll Rt~puhlfqtw dn Cr~l~ttnllio -- \F. Jfm· lA·llau. ---

Goln·iel Roldan.
Pour lo Danemark -

Hollnagel Jensen.
IlulmlJlad.
Ponr l'Egypte ~ N. T. Bortou.
Pour l'Espagne - Conde de Colombi. ~ J os r. Garcia
Torres. Guillerrno Capdevila. - Josf~ df' Es1)aii11. - Martim Vicente. - Antonio Camacho.
Ponr l'Ethiopie - TVeuldeue Berhane.
Pour la Finlanrle ~ G. E. F. Alhrecht.
·Pour la France - M. Lcbon.
·Pour M. Georges Bonnct, M. Lebon -- r:. /Jlin. ~ P.
Bouillarll. - Barrail.
Pour l'Algcrie - R. Treuillé.
Pour Ies colónics ct protcctorats français dn l'Iwlochine
-André Touzet .
.Pour l'cnscmhl~ des autres eolonies franr~;aise~ ·--- r;.
Demartial.
Pour la Grande-Brctagne eL fJive1·~ dominionf-:, rolonh~~
et protoctorats britaniques - F. H. Williamst.1n. - E. J.
Har't'ington. -- E. L. A'hlev Foakes 4
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Pour l'Inde britanique - G. R. Clarke.
Pour la NGuvelle-Zélande ~ R. B. Morris.
Pour la Grece - P. Scassi. - Th. Penthéroudakis.
Pour le Guatemala
Juan J. Orte(Ja. Enrique
Traurnann.
Pour la République d'Haiti - Luiz Ma. Solér.
Pour la République du Honduras - Ricardo Brltrán y
Rri:pide.
·Pour la Hongrie - O. de Fejér. - G. Bm·on Szalau.
Pour l'Islande - Hollnagel Iensen.
Pour l'Halie et les colonies italicnnes - E. JJcluwti.
S. 01'tisi.
Ponr lc Japon - S. Nakanishi.
A 1·a.iirn Miura.
Y. llií•atsuka.
Pour te Chosen - S. Nakanishi. A1'ajiro Mim·a..
Y. lliratsv Ira.
Pour l'cnscmble des r.utres dependances ,iapouai~H's.
S. Nokalixlri. ~ .A.1·ajh· 1ifiur';· Y. lliraUulm.
Pour la Rt'publique de Libéria - Luis Me Soh'r.
Potu· lc Luxembour·g ~- G. Ji'aber.
Pm1r lo l\faroc (à l'exclLt3ion de la /.nnr f'fl 11a~no1P)
(;,h·onl .Japv. -- .!. \Valter.
Pom· lc Maroc (Zonc csp:'l<Tnolc) - J/. Arpti"rr tlr rarr·r·r. ---- L Lô;;ez-Ji'erreJ·. - {;.' o•eia de Ca ;, ,, .
Pour lo Nicarugna - M. l(J. 'l'e-rân.
Pou [' la Norvégc - Som.mer:whUd.
Klaus lll'l.<:inq.
Pour la République de ·Pana; l á - J. r.
').Wm;f'llfJ..
Pour lo Paraguay - Fernt , do Pionet.
Polir lcs Pays-Bas ~ A. lr. Kymrnell . . - .T. S. v. GeldcT.
Pour los Ind~s néerlandaiscs - 'lViq inan.
1V. "'· Gcrde.~ Oo.orlm'berk. ---':' J. van r.l'•r \l
f.
·Pour les eolonie~ nfíw·landuiscR cn Ame~ ri~ .w -- Wiuwo'''·
-- nr. F. (.f.~ttles OostfdJcdt.. - .T. von der \, ?I,·
PnllJ' lt~ Peron D. C. [h'i'N1.
. O. narJ't'Jl.f'rltr•a 11 lrnyoorla.

Ponr la Pcrse - Husséi'n Khan Alai. - C. Moli'nr.
Pour la Pologne - 'lV. Dobrowo 1 >ki. -- Jfrrdr.iews/6.
Dr. Marjan Blachier.
Pour le Portugal - Henrique Mousinho de Allmq;wrqne.
Pour les colo~ies po:.~tugaises de I AfriquA --- Juvenal
Elvas Ji'loria.in San~:t Barbara.
Pour les color irs pol'tugaises de 1:\sie et flc l'Oe(··anit~
.José Emilio dos Santos e Silva.
Ponr la Roumani<J - D. G. Marincsco. - Eug. Rrmkrnrm.
Pottr lc Salvador - Jsmarl G. Fuentc8.
Pour lo Territoire de la Sarro - Douarchr>.
Pour le Royaume ces Serbes, Croatc"' ct Slovt~nes Dra(l.

Dimitriw~vith.

-

S. P. 7'· .:rtnu .•1:/i .h.

~

f· ••

Franu

Pa.vlitch. - (-cçta Zlatanovitch.
Pour la Suede ~ JuUus Juhli1l. 1'1 'J1'c "-" cnnqPist.
Pour la Suisse - Men(loíti. - F. Boss.
Pour la Tchéc:~::lovaqnie -- Dr. Otnka1' lluziic!."n.
Yácl.av Kttcm·a· -·
Pour la Tunisie ~ Gérard Japu. - .4.. Ra1'lmral.
Pour la Turquie - Méhmed-~4.li.

vu
lH~GLEl\IEN'l'

D'EXÉCUTiüN DE
1

L'ARRA~ClEMENT

-::;!INCEHNAN1' r/I~CH ANGE DES J.. ETTH.l~S ET DES BOi'J'l~S AVEC VALEURI

DECLAHÉg
on~ re:

Conclue

L'Allf'nwgne, Ia Rt~publique Argentine, l'Autriche, la BelgiquP pf la Colonie du Congo Bdgc, Ic Brésil, la Bulgarie. le
Uhih. lu Chirw, la République de Colombie, le Danemarl~,
l"t.~gyple. l'E~pague, l'J!~t.hiopie, la Finlande, la France, l'Algé-·
rie, les Colorti<>s ct Protectorats Français d<' l'lndochine, l'enHI.'mble des ::mlre;;: Uolonies Fl'ançaises. la Grandc-Bn~t!lgne Pt.
divct·;-; dominions, Colonies ('t Prolectoi·aL~ Hritanniques, l'Iutil~
bl'j lannique. la Nonvelle Zélande, la <ü·ece. le Una tema la, lf~
Hl;pnbliqun d'Haüi, la H.{~pnhlique du Honduras, la Hongne,
l'J~Iande, l'Halie et. ks Colonie::; ltaliPmw~. le .Tapvn. le CitOseu, rcnsnmble des au!res d(~P<'ndaneo,:.; jal)()flaises, la Rt'•puhl i que de Libéria, lP Luxemhm.1r·g, le Maroc (a l''~xclusion Cio
la zone esvagnolP). le l\laroc (zone espag·nole), le ~iear·a~na,
la ~orvege, la Hépubhf!tle de Panama, lc Paraguay. les Pa~s-·
Bas, les Indes Néerlandaises. les Colonie~ Nécrlandaise~ en
Am{~r·iquc, le Vérou, la Perse, la Polognc. le Porlugal, les Go!onif:s Porlugai-;es de 1'~\sic l't de l'Or~éanie, la Ronmanie, la
Rns~ir, la fir"tnthliQnP dP ~1-Marin, le Salvador, ]P. Territo1re
de La ~aJTí', lP Hoyannw dP~ Herbns. I :roateloi ut. Slovenes. la
Strt·ti<', la ~~~ isse. la T~lu'•coslovaquie, la Tunisie et. la Turquie.
LPS ~Oil!=:!~igm~~. Yll rarticle 21 de la Convention principale
et. l'artiele •1 6 de l'Arrangement conccrnant l',rchangc des Jet1res d des boHcs av1~c vnlf'tll· (!t'~ehu·,~.e, onl, au nom de leurs
Aministrations res;pectives, an·1~l (~ d' un commnn accord les
mosurns . suivanles pour as~nr<'r l'<'xl'cnf ion dudil AnangeITI"nt.
1

I
OH.GANISATION ,f)l.' Sf•:R.\'ICE

1 - Les Administrations postal•'s d•~~ 11ays adhé.rent.s qui
ontrPliennenf. fl:'s service., maritimes réguliet·s, ul.ilisé~ pot'T
Ie trnnsporf df's cnnesronda11ces ordinaires, tlans le ressort
de l'Union, désignent aux Offices des autres pays adhérents
c~ux de C<'S services qui pf'nvent t•trcs affectés au transport
de-.: leUr('s et d~'S holt('S cnnl~nant df'.; valnurs d•;claróes, avcc
l!~tr.·anl ie ~te responsnhilit(>.
:2 -- Les: AdminiE.trations rics pays contractants qui enlr<Jtlennent. df•s échangcs directs se notifirnt mutuellt~ment., au
mc1yrn :k f.ahlPaux eonfornws a11 modi•IP A C}i-annexé, savon· ~
t Ia nnmPnelatnre cl<'s p~ys pm· rapport. anxqnels ~ltes
pc·uvent. respcrtivement !=lervir ri'intermódiaireR l)0\11' lo tr~l.lt'"
po~J·t des IPI trns ct rl<'s hoites de valeu r déclarée;
0

,
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2°,. l;:;: V:6ie;; ouvertes à r!l()heminement desdits eDVQÍS, à
PaPtir de ·Iéur. entrée sm leúJ.· · territoire ·ou dans leurs se~.,
vices ·- · 3o. le montant des droits cl'assurance qui doivent leurêtrf!
également bonifiés pour chaque · destiantion, par l'Ooffice qui
lenr livre des leftres ou des boites à découvert.
3 - .. Les Administrations des pays hors d'Europe et l'.()t'fice ottoman ont. la faculté de :restreindre à certains bureaúx
h· ~crviee de,.; "mrois uvec valeur décl::i.rée. Les Administra"'
tions qui usent de cette faculté doivent notifiei', aux Offfces
panicip::mts, la liste ele cenx de leurs bureaux à destinati~
desquels il peut être admi:> des envois avec valeur déelarée.
4.. Au moyen des tableaux A reçus des ses correspor;.-:_
dan!s, chaque AcJmmjetraUon d~termine les voies à emt~loyet
pour la t.r:msmi~sion de ses valeurs déclarées et les droits à
percevoir snr lr.s expéditeurs d'apres les conditions dans 1~
queiles s'efftct.ue. Ie transport intermédiaire.
5 - Cha:que Admini-stration doit faire connaitre directl:'.:.
m:.:nt, au premier Office intermédiaire, quels sont lés pays
POUJ' lcsqucb elle Se propose d~ lui livrer à déc.ouvert des \el.tres et des boites- contenant des valeurs doéclarées.

n
CONDITlCJNNEMl':N•r DES ENVOIS

1 -- Le,; lcttrr~ cnntenanl. des valeurs déclarées ne pee~
vevt ·~!~·c admi<:rs q:H: sons tme envflloppe fermée au ·moye~;
de caoheto; identiques 'en cire fine, espacés, reproduisant ·,un:
í:ig:ne particulier, et appliqués en nombre suffisánt pour ret.e-:-:
nir tous lcs pJis de l'c·nveloppe. TI f1St interdit d'employer des
enveloppes à bords coloriés et Ies enveloppes à panneau' tr~s
parent.
·
2 Chaque · lettre doit, d'ailleurs, être conditionnéé .de
mamer~ qn'il ne pnisse être. porté atteinte à son contenu !ialiS
endommager extérieuremcnt ct visiblement l'enveloppe ou !~s
cachet!-i.
3 - L!•:O timbt·es-poste employés à. l'affranchissement et
les étiquettes, s'.il y en a, se rapportant au service postai,
doivent être espacés, afin qu'ils ne puissent servir à cacher
le;.: l<isions rle !'enveJoppe. Ils ne doivent pas, non plus, être
replioés sur le deux faces de l'enveloppe, de maniere à couvrir
la bm·rlnrP. I1 e~t intcrdit d'apposer sur les lettres de valeur
déclarée d'antr<:-s étiqucttes que celles se rapportant au ~t'"!'viec JJOstal.
_
4 - LGs bijoux et objets précieux doivent être renfermf's duns dcs boltes· suffisamrnent ré.sistantes, en bois ou ~n
métal, n·excédant pas 30 contimetres en lone.oueur, .10 centirnetres en largem· et 10 centimetres en hauteur; les parois des
boites en bois doivent avoir au moins 8 millimetres d'-épaisseu····
5 - Les boites de valeur déclarée doivent être entouréP-s
à'un croisé de ficelle solide. sans nreuás, et dont Ies deux
bouts scmt réunis sous un cacbet en cire fine portant une em'-
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Jll'í~inLe particuliere. iLes hoiLcs doivent, en outre, être scel-

J,~l!!'"' • .,tv les (!uatre f:1ces Jatéralcs, de cachets identiques. Les
faces supP.rieure et inférieure doivent. être recouvertes de papior blanc, pour recevoir l'adresso du destinataire, la décla ·
ral.ion de la valeur et l'empl'einte des timbres de service.
6 - .Le;; lüttres et boites contenant des valeurs déclarccs
ad1·essôes sous des initiales ou dont l'adresse est indiquée au
m:ayon ne sont pas admises; il en est de même celles qui
au moment de leur mise à la poRte portel.lt des ratures ou
::; ur eharge s dans I' adresse .

lU
!~llJt:NfiOl'S UU t\IO.YJ'A~T l.>ES \'ALEUH~; UÍ:CLAHATIONS EN DUUANT;;

1 -- La déelai·atiou des vuleur;; doit. être exprimée l1ans
la monnaie du pays d'origine d êh·e in~crite par l'expéditeuJ'
sur l'adressC: de l'envoi en fontes lettres ct. en chiffres, 8atr~
ralure, ni surchar.ge, même approuvées.
2 -- Le monlant de la déclaration de \'aleur doit, en out:.·c,
<~tre COll\'•:-rli en francs-or
par l"expédileur Oll par l'Office
d'uriginc. L e réfultat. de la eunversion duit ê•re indiqué par
d:• nouveaux ehiff:·--'s placé:; à côté ou au-dessous de ceux qui
I'l'[H'ésenl.ent le me .tant de la tl~~~laration dans la monnaic du
pay~ 1l'origil1e. Cel.tc uisposif.ion n· cst
pas applicable .aux;
;·l'lat ion~ dircdcs PllLr·e payR ayaut. une monnai" commune.
:~ Les lJOites de valcur dhlarée duivent ~tre accom~
pagnées de déelaraflons en douane conf(wmes ou analogues
an mod.Jl!:' B ci-joint., duns le~ I'claL.1ES qu. comportent l'ePJploi de ~cmblnblos rl1 1clarations. II app.,_ "ient t.ux Administrations int1!r·c~~~~es i'adrcsscr mw notif'icaLion à LC sujet aux:
OffiePs eones(VHH13Jlt.~, et dü )eu r ind' -,uer te nombre des dédarntion!:' en douanc ü joindre aux cnvois
!t L··~ bnife~ ~i. rcmcttrc franchcs de droifs doivelit
po~·lct· m;e étiqueUn uc couleur avcc l'indication cn grcs caractôrcs "},rrnc de Droits". Elles sont accompagnées d'•m
l:ulletln (l'alfratwhiR~ee .!I, qui est S()] iderncnt attaché au~
d1~cla.ration., ~~n douanc.
Les dispos tion~ dos ai Uele!'í YlU et. X.\: du fleglemeut
d'exéculion de ]a Ccnvent' 'TI c:onccrnant. l'échange des cou~
po~t..aux son, · p;)licables aux hoit.es it rcmeU.re francheo:; de
drnit.s, ~a ui' Pn c. q11 i eonccrr11~ lf'~ Officcs qui déclareront Ie
pr11voir adh(-rer an morte rl" reglcmcnt dcs comptes prévu
r·ar ccs artie1e~ t qni ~ont. ~ :~l!us, des lors. d'indiqucr les di~
rosif ions qu'ils d(;sirent adOi>LCI' à cc suj('t.

1
l~XI'IIE~: A\'T~ nE nt~CEJVfJON; llF.JVTANDI.i:S DI~ n.El'RAIT O.tJ Dlt CHA!':GE~rENT n'.\OHL."iSE; ENVOIS r ··t~VÉS DE HEMBOTTnSE"t\fENT

Lr~ dispo~itions df' l"arf icle 15 de la Convcntion principal e, ainsi que des articles XII ct XXX de son Reglement
~·exécution sont respectivement applicables en cas de demar.-
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de, soit de remise par expres, soit d'avis de réception, de reh·aif. ou de chungement d'adresse d'une lettre ou boite :!Vel'·
Yalour déclarée,
Les dispositions do l'article Xlil du R~glemcuL d'exée11 Lion de Ia Convcntion principale sont applicables aux ldtm:;
cu boites uc valcur déclan;o g:revéc~ de remboursement.

v
IJÉCLAHNI'HINS FRAl.JDULEUSES

Lorsque des circonslauceB quelconques ou les réolamaf.ions des interessés viennent il réVIéler l'existence d'une déeJarat.ion franduleuse de valeur supérieure à la valeur réellc
insérée dans une lettre ou botte, avis en est donné à l'Administration du pays d'origine, dans le plus b.ref délai possible,
et 1r cas échrant, UYec les pit':ces de l'enquête à l'appui.
Vl
lNIIJC.\'I'ION D!) PIIIDS l>E~~ EN\"!Hf'; TIMBilE ,\ IJATE

-

Le puids exacl. eu gnmHnes, de cllaque lcttre ou

!1u;i_p eonJcmmf. d~~8 ·valeurs déelarées uoit être inscrít. 3Ul'
l'envoi, par l'Oflice d'ori:gine, ü l'angle gancho supérieur de
la :'tiSeription.

2 - L'r.n\'oi Pst, en oulrc, frappé par le buroau d'origmc,
du cMé de la suscriptiou, du timbre indiquant le lieu et la
dai c dn dépôt e!, lo cas órhéant, dn timbre spécial en usage
dani' le~ puys d'origine pour les lettrcs ou boites contommt
d•·:.: ·va.lcm·s déelarées.
:l - Ln bnreau destinafa!rc appl i que, au ·verso, sou propt·t~ l.imlJr~ :1 Ja dato de la réeopl.ion.
VH
Ul!\OITIIIN llE TIL\!\Sl\llKSlO)l' DES ENVOIS; BUHR\lJX D'J~CHANGF.

J - La Lt·ansmissiort de::; envois conleuanL dos valn.tu·s
déclarées enire pays limitrophcs ou reliés entre cux au moycn
d'nn sorvice maritimo direct, cst offectnée par ccux des burnanx d'éehange que los donx Officm: 0orrcspondants desig-nnnt íl'nn t;onmlUn acrord à eel ef,feL
j - - Vaus l<'s 1·apports entre payR sépat·és pa.r 1m ou plusielll')>: ~t·r·Yiecs inlcrmúdiaircs, les JeHrcs ct boitcs de valeur
rif;elar6P doivPnf toujours suivrc la voic la plus directe et
t-Ire livr(~p~ ~~ dócouverl au prcmior Officc intermédiaire, si
c~•:'f, Offioe esl ;\ même d'assuror la f.rausmission dans les emt(htions détenninées par l'article I du présent Reglement.
3 - Toutcfois. esl résorvé aux Offices correspondants la
faculté de s'entondre entro eux et avec les Offices intermédiairos, soit pour échanger dcs valcurs déclarées en dépêches
doses au moyen dos services d'un ou de plusieurs pays inter-
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•nérliaires partieipanr ou non it l'.\rrangemm1L. :;;oit pnur H:'i!:', t nmsmission à découvert par des voics détournt'e<::,
au cas ou ce mode de transmission nc comporte pas, par la
v~>ic directe, !a garantie de responsabilité sur tout le parcours.
BU t':>t'

VIII
FEUILLES n'ENYOIS)" CONFECTJON DES PA(jllETS:
LES m5P:Il:CJIEA

INSEHTJON

llANS

J - Lcs l~ttres et. les boiLe:; eunLenanl tle:; valem·8 th~ela
rées t'Ont inseritcs indiviuuellement }JUJ' le lmrean tl'échangt~
expédit.ellr sur drs feuilles d'envoi spéciales, eonformes riu
modele C annexé au present Heglement, avee tons les déf.ails
que ces formules coruportent.
Les colonnes 6, 7 et R rlesdites feuilles ne sonl. remplics
que pendant la périodc de statisf.iquc prt>vnc ü l'artiele 4 de
l'Arrange1nent.
En regarei de l'inscription dos e11vois it fairt) remefn•
par exprt~s. oJI doif fairn fignt·er· dans la •~olomw «Osm·vations" la menfiun "Expres'".
2 - Les lettres Pt. boitl•:-:; avec \al.-ur· dt;dar{·P forr11cnl,
avee la Jeuille d'mwui, m1 ou deux paquds ~péciaux qui ~onl
ficelés et enveloppés de papiee ~nlidc. puis ficolés f~xtc~l'ieurc
ment et cachetés à la eirc fine su1· tous los plis, au moyen du
cachet du burean d'•'change expéditmu·. Ccs paqtwl.s porl on1.
pour suscription les mots ·• Valenrs déclarées" on '· Lelt.rcs dP
valeu r déclarée" e L "Boites ele valem· déclarée".
Au liett d'être réunies en llll paquet propremcnt dil., les
lettres avec valntu· d•'clar•'•~ JH~IIYPnL Hrt~ illsc'l'c>es flans uw~
enveloppc de í'ort papier· fpr·ult'~o un moye11 dn eachets à la. eire.
3 - La présence nu l'ab:-;eiJce dt• tel:-: l'aquef.s dans une
dépêche susceptiblln dt> eontenir des Pnvnis avee valeul· déclarée est constatée, en regard de la rubrique ali-hoc qui figure au recto de la feuille d'avi~. soit par l'illdieation du
nombrc des paquets, soit par la mnnt.ion "Néant".
4 - Le paquet on lm; paqLli'Í :-', df• valeu r déclarée sont
réunis par un eroisé de ficelle an paquet des objets rccommandés et insérés an centre de la dépêche : à ces paquet.s
rénnis cst attachée exbéricurcment l'enveloppe spéciale renfermant la feuillc d'avis.
Toutefois, lorsqu'on utiliHP u ll sae puul' l'Pmhullagc ues
objets recommandés. I e paquet. on lf's paquef s d1! valem· dt'darl'e sont insc'rés dans re sae.
5 - Toutes les fóis qu'un des deux Of'fices correspondant~
réclame la séparation, les boltes de valem' dÃclaréc~ doivent.
êt.re décrites sue ]es formules C distincl c~s ef ôf re emhallées
sc>parémPnt ..
ü Lcs a vis du réception dt•s ctn-oi:-: dP 'alnur· d•'~~lal'ét~
sunt traités eonformüment. aux dispositions Ut' l'art ielt~ XII du
Hi•glem('ll t. d't•xéeution de la Convention prineipale.
7 -- Lr•:-:; d ispositious du prf>sent articlt> peuvellf t~ll'c modifiécs tl'tut eommum aceord entre los deux Offices corrcspondants, dans les relations ou ces dispositions seraienL incompatibles avcc le régime particulier de l'un deux.
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IX
\'f)HJFICA'riON IJB~ PAt.}UE'r; IHRÉOULAflTÉS lJJ\"EBSES

1 - A' la l'éeept.ion d'un paquct ue valem· déclar6c, lc
burcau d'change deslinaLaire commence par rechercher si ce
paquet nc présente ancune irré[.Wlarité, soit dans son état ou
sa confection extérieure, soit dans l'accomplissement des for-·
malités auxquclles la transmission cst. soumise par l'articlo
précédent.
2 - Cc burcau procede ensuite à la vérificatiou parliculierc des envois contenant des valeurs déclarées, et, s'il y
a ·lieu, à la conslation des manquants ou autre:-; irrégularité~.
ainsi qu'à. la rectification des fcuillPS d'nnvoi. en se conforman~ aux_I:~gles tracécs pom·. les ,ouj~cts
l'et'Ull1Itmn<Ms J?Ul'
l'urllcle XXdi du Reglcment d'exccutwn de Ja Couventwn
principal e.
3 - I . H couHLalaLion, :-:uit tfun manqwmL :-:•liL d\uw alLét·aUon ou irvégularité de naturc à engager la respousabilité
lles Administration respectives est opéréc au moyen d'un
proc!~s-vcJ·bal que est transmis. accompag·né tles enveloppes,
ficelles et cachets du paquet ainsi que du sae qui le contient
et sous recommandation d'office, à l'Administration centrale du pays auquel apparl Í('lll I e burcau d'échange expédit.eur, indépendamment du bulletin de vérification á transmcf re immédiatement à ce bureau. Un double du proces-verbal
ote., en même temps, adressé à l'Administration centrale à. laquelle ressortit Je bureau d'échange destinataire ou à tout
autre organc de direction désigné J?Rr cette derniere .
.) - Sans préjudice de l'apphcation des dispositions du
§ 3, le bureau d'échange qui reçoi_t d'un bureau currespondant
un envoi insuffisamment emhallé uu avarü~ duit y donner
eours apres l'avoir emhallé de nouveau, ~·il y a Jieu, conscr·vant autant que possible l'emballage primitif. En pareil cas,
le poids de l'envoi doit être constaté avant et apres le nouvel
emballlagc, et indiqué sur l'enveloppe même de l'objet.
X
RÉEXPEDITf.ON; REBUTS

Les lettres eL les boites de valcut· declaréc I·eexpépar suite de fausse directiun sont acheminées sur lem·
({cstination par la voie la plns rapide dont peut disposer
f'Office reexpéditeur.
Lorsque la réexpédition cntraiue rcstitution ues envois
ue l'espece à l'Office expéditeur les bonifications inSCI'if.es, le
eas (~chéant, pendant la périude de statistique it la feuille
d'onvoi de cet Office, ~ont annulées ct le hureau d'échange
l'<íPxpéditeur Iivrt~ ces envois pom· memoire à son eorJ•espondant, apres avoir signal{~ l'crrem· par m1 lmlletin de vérifieation.
Dans !e eas contraíre, et si Jes droits bonifiés à l'Office
rt··expéditeur sont insuffisants pour couvrir sa part. de ce:'i
flroits et les frais de réexpédit.ion qni In i incombent, il se credite de la tlifférencP cn forçant la somme inscrite it son avoir
sm· h.ls fcuilles tl'envois du bureau d'échange expéditeur. Lo
Leia cJe 1eu - v o1. n
14
J -
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motif de cette rectification cst no fié audit hurean au moyen
d'un bulletin de vérification.
2 ~ Lest lettres et boites de V&l9U~ déolarée réexpédiées,
par suíte du changement. de résidence des destinatail'es, sm·
un des pays contractant.s, sont frappées dn t im hre T _par
l'Office réexpéditcur ct grevées à la charge •In dcstinatatre,
.par l'Officc distributeur, d'une taxe représentant. lc droit
revetlant à ce dernier Offtcc c f, s'il y a lien, ~t ehacun des
Offices intermédiaircs.
Dans ce dernier cas, le premiei' Office int.ermédiaire qui
reçoit, pendant la J.lériodc de statistique, u1w valeur déclaréc
réexpédiée se ert5dtte du montant de son droit vis-à-vi~ de
l'Offtcc auqucl il hvre cet cnvoi ct. ce de.rnie1·, à son tour, s'il
n'est lui-même qu'un intcrmédill.ire, répetc sur l'Officc suivattt son propre droit curnulé avec celui dont il n. tenu comptc
à l'Officr. prdcedent.. La mêmc opération se pottrsuit dans les
rapports entre lcs ditfércntes Officcs participant au transport
jusqu'à ct que l'envoi parvienne à l'Office distributeur.
Toutefoi8, si les droits exigibles v.our le parcours ulLérieur d'un envoi réexp~dié sont acqu1ttés au moment de la
i'éexpédilion, cet envoi est traité comme s'il était adressé diréGLement du pays réex_{>éditeur dnnR 1c pays de drstinatinn ct.
remis sans tnxe au destmataire.
·
3 - Toute lettte ou boite de valeur déclarée dout lc
destinataire est rarti pour tm pays non participant au présent.
.A,rrangement es renvoyéc irnmédialement eu rebut au pays
d'tJriJrme pour êtrê rendUé à l'expéditeur, à moins que 1'01"fiGG de tn. premiêre dêstln~Uon ne soit en mesure de la fair0
parvenir.
4 - Les envois de valem• déclarée qui sont tombés en
rebut, pour quelque cause que ce soit, doivent être réciproquament renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange
respectifs, aussitôt que possible, et, au plus tard, dans les délais fixés par lc Reglement d'éxecution de la Convention principale. Ues envois sont inscrits pour mémoire sur la feuille
spéciale C avec la mention "Rebnt.", duns la colonne rl'observations et eompris dans lc paquet int.itulé "Valeurs déelarées".
5 - Si de boites de valeur déelarée récxptSdiées sur uu
autre pays par suite de changement de rc~;idence du desUnataire, ou tomb(es en rcbut, sont grevées de frais accessoires
de vérification non remboursables- lors de la réexpédiLion, le
montant en est porté au débit de l"Office correspondant, dans
la colonne 8 ·de la feuille d'envoi, avec indication sommaire
en regard~ dans la colonne 9, de la nature des frais de l'espece
à reeouvrer sur le destinataire ou sur l'expéditem, (droit de
Umbr~, frai~ d'essayage, etc.) .
Xl
HESPONSABIJ .. ITÉ

.Jusqu'à. p1·eu\c du eontraire, l'Adminü;Lration tJUi a lrausmis une lettre, ou une boitc contcnant des valeurs déclarées à
une autre Administration est déchargée de toute responsabilité par rapport à ces valeurs, si le bureau d'échange auquel
la lettre ou la boite a été livrée n'a pas fait parvenir, par le
premier courrier apres la vérifieation, à l'Administrntion ex-
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péditrice, un proces-verbal constatant l'absencP ou J'altération, soit du paquat entier des yaleurs declarées, t~oit de la
lettrc ott de la boi te elle-même.
XII

l1~n cc qui concerne les rt:>claruations des lel.leef:l et boites
do valem· rtr>elaréc non parvenues ;t df!StinalimL lcs AdmjnistJ·ations 8n conforment aux disposilions de l'art ielc XXIX du
Reglement. d'exécution de la Convention pr·ineipal·~ eoncernant
lu ,.,;clatnation dr~~ objcds l'P(\Ommandé8.

XIII
FHAIS DE TIL\i"SIT

Le~ J•rix dug à chaq:uc Offie~ partieipant. conformémcnt
prmm~r Jmragrapltc dr. l'a1·t iel(' ·~ rt•• I'AnnngPrnont. pour
lt· t t•ansit tenitnria1 ou marithnc. de!'l ldtr(•:-o~ r•t bottes avec
valcur déclnr(~e, ~ont ealculé~ dans lei'; conditinns fixécs par
1M :u'l.lcles XXXtl à XXXV ()U TI~glcment. d'cxc>eut ion de la
t innvtmlion pl'ineipale .•

:111

XIV

1 -·- Tons les il an:-;, pcndant les príriodm; tle 2.8 Jout·s pré ...
l'at·ticle XXXII dn Iteglemenf. d'Px~m1t ion ele la Cou-

'uc~ À.

' cnLiou vrineipale, pour la statisf.iqun génr>ralt', ehaquc AdmiHlsf.ral.ioll Jait ,;f ablir par ehacnn dt> sm:. burPaux n'•'change ct
pour ~ tous ~~~ cnvois _reçus, àf~s bnrc~ux d'é~hangc d'un .scul
et memn 01 [JCe, un (•tat., contor'me a\l model~" n anncxe an
présenf. H.eglement, dcs :-:omnws inscrites su r· c h. aque feuille
,rem.·oi. soit ü son crr'dit. ponr sa pal'l of edll' dl' ehacunc des
~\dministratioJLs intércs~rSes dans les droits d'assurance per~.~us pai' l'Offiey_ cxp~dit.cur,_ ~o~t à sou d•'bil. JHJ!li' l~ p~rt rcYenant aux Offlces mter·mf•t.han'cs; eu eas dr~ l'PPXpedit.Ion ou
de mise en rcbut., dàns les droits poslaux il rr•cnii\Ter snr les
destina! a ires ou sur les expéditeurs.
2 - Les ~~taLs D sont. eilsnite r•Seapit ulés par ]Ps suins de
la même AdminisLration dans nn complc conforme au modele
E, •.ígalemenl auncxé au }H'(ÍS~nt Jteglenwnt, eomplc dont les
lof.aux sont multipliés par 13. JHH11' dablir lc mont.a.nt. annucl
tles bonifications. Dans les casou ce nmlliplicat.cur ne se
l'apporte pas à la périodicité du scrvice, ou lorsqu'il s'ngit
d'expédit io1ts e:xtraordinaires faites pcnda11f la période de
:-it.atistique, Jes Administ.r.ations ~'cnfendPnl pnur l'adoption
d'mt aulrc multiplicateur.
Si l'utilité en est reconnue. par suile dr~ l'adhésion de
nouveaux Offices à l'At·t·tmg·enwnt. dcs :-dai istiqtws spéciales

peuvcnt êLre effectuées.
Les résultats de la statistique de Mai 1921 seront valables
exceptionnellement pour les années J 920 à ·1923 inclUSive~
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ment; ceux de la statistique d'Octobre-Novembre 1.924 s'appliqueront aux années 1924 à 1926 et ainsi de suite.
3 - Le compte E, accompagné des états partíeis, des
feuiJles d'envoi et, s'il y a lieu, des bulletins de vérification y
afférents, est soumis à l'examen de l'Office correspondant.
dans le courant du mois qui suit. eelui pendant lequcl la ~ta
tistique a été tenue.
Le résultat de cel exawen est communiqué à l'Office qui
a établi ln compte, dans lc délai d'un mois au plus t..ard à
partü~ de la date de réception dudit compte.
4 Chaqne Administration participant au ~erv ice U.es
boiles avcc valem· déclarée, ét.ablit, en outre, à la fin de
l'année, un relcvé spécial dcs sommes portées à son débit dans
la colonne R des reuilles d'envoi, ponr les droites non postaux
à recouvrer sm· le~ dcsl inataires nu lcs exp(~d i t.eurs desdites
ho1t.es.
Ce rt'levé, aceumpagnt'~ des piece:o; justificative~. etiL soumis, dam; le courant du ywelllier mois cte l'année tiuivant celle
à laquelle il se rapporte, à la vérification de l'Office correspondant, qui doit le renvoyer dans le ctélai d'uu mois.
5 -- Les comptes E et, le oas échéant., les relevés svéciaux
dont. il est question au varagraphe précédent, apres avoü· été
vérifiés l't. acceptés de part et d'autre, sont résumés dans
la compte général par les soins de l'Administration créditrice,
sauf aulre arraugemenl à prendre par les Offices iutéressés.
Le compte général lloit être établi et transmis à l'Office
eurrespondant au plus lard dans le courant de la prcmierc
moitié du troisieme mois de rannée qui suit celle en cause,
eL ce dernier· Offiet~ doit renvoyer le eompte, accepté ou avec
observations, dans un délai d'un mois au plus apres la réeoption.
6 - Sauf aulre arrangement entre le~ Officcs intére~scs,
le payement du solde résuUant du compte général doit être
effectué Hans frais pour l' Administration créditrice, au plus
tar~ l!-n mois apr~s que ledit. comptc a ét.ü eontradictoirement
arrete.
Passé te délai. les soldes en retarú soul produetifs
d'intérêt!'. au profil ue l'Administrat.ion cré~itrice à raison
de 7o. o/• l'an, à dater du jour dP.. l'expiration du délai.

XY
COMMlJNIGA'I'LU:-:8 DE

1JOCU~IENT8

E'l'

UI~

1\I<~NRElGNJt;MF:NTS

1 - Les ,\.dminislratiow; se communiquent réciproquemenL pae l'intermédiaire du Bu reau international et trais
mvis au moins aYant la tuisf) à PXé~ut.ion de l'Arrangemenl,
savoir:
1o, lP tarif deH droits d'assurance applic.alJlc dans leur
servicc aux lettres et aux boitcs de valeur déclarée pour
chacuu Jes va:rs Pnnl raetants. en conformité Lle l'artic~lc 5 de
l'Arran;;enwnf t•f dP l'article '! du présent Heglement;
2... le cas échéant, l'cmpreintc du timbre spécial en usage
'lam~ lc'ur ~ervief' puur lc~ vuleurs Lléclarées;
3°, le maximum jusqu'à. concurrence duquel elles admet-
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tent les valeurs déclarées, par appl icat.ion de rarlicle 1er dtl'Arrangement.
2 - 'foute modification apport(·e ultertcut·emnnt à l'égard
de l'un ou de l'autre des trois point.s ci-dessus ment.ionnés doit.
êt,re notifiée, sans retard, de la même maniere .

.\

.. · ~

PR.OPOSJTTONS DE MODII"IC:\'PHlNR flANS L'l N'l'l<~R\ .\L LI<: I'ES CONOREf::

Dans l'int.ervalle qui s'écoule entre les r•~union"
l'articlP :27 de la ConYcntion prineipale, toutc Admini~tration des postes d'un pays de l'Union a Ie droit d'adresser
aux autres Administrations participantes, par l'intermédiairn
du Hm·eau intel'Imtional. des propmütions pom· lu modifi1:at íon 011 l'inlerprétation du présent Reglemenl..
2 - Toute proposition •~st soumise au preeedur·p détermin•~ par l'article XTJTV dn R·\~·IemPnf ri"I'XPrntion dP Ia GonYf'nf.ion principale.
3 - Pmn· fh~Yenh· exüeutoir·('~, les prQpo'-~il io1H doivent.
réunir. savoir:
t
l'unani.mif.é de~ sufüagPs. s'il s'agif de l"addition. de
nouvelleH dispositions ou de la. modit'icati.on dP:-; 11i~posit.ions
du pr(ísent articln ou de l'article XVII:
2°. le~ deux tiers des '111 ffra~:es. s'il s'agif QP la modifit~atinn dP~ artieles li, If[.Vf. VJI. VrTI, IX. XI et XIII;
:lo. la sirnp]p· ma.int•if.f~ nhsnllJI•. s'il s·ag·if dP la modifif ion des autres ar·Lieles ou dt~ l"inl.f'l'fll't!fafion riP8 diverses
rtispositions du pr·ésent Rcglemcnt. sauf ,,, "'"';.;; dP l it.ige nr~vn
:"l l'arf if~lr- :!;') rlP. la Convt~nt.ion principalf"..
í ----- J.r•s rt~solutions valahlcs sont. consar.r,~ns
par une
..:in1ple uotifieation du Burcau in f f•r·national ;, f nntes les Admini~tration~ participantes.
!í Tout(' modification nu r•~solutiPn adnpt .• ~e n'est
f'X1\cnfnire fllH~ !roi~ m(lis, Rh moins. arri'>s sa ·not.ificat.ion ..
1 próvues

:t

0

,

XVJI

~e prése.nt reglement. sera cxécutoire à. paetir du Jour de
la m1se en VIgueur de l'Arrangement. Il aura la même durée
que cet Arrangement. à moins qu'il nP soif I'Pnmn'eh' d'un
commun accord f'nfrP les 11a.rti~s intéJ'PC:St~es.
F.'ait à Madrid, le frente Nm·p,mbre mil nP.uf cPnf vingt.
Ponr 1':\ 1l0magne: Jlatrt!JP. ---- Srhrn/.". - 01·tlt.
Pour la Hépnhlique ArgPnlillc: :L Rm'J'''~'" Nichn·h~Oit.
Pour l'Ant.richc: Eb~ran.
Pour la Bclgiqne: A. Pirm·d. - Ti:rhon. - Hub Krn,ins.
Pou.r la colonie dn Cr.mJ;ro Bêlge: 1V. Holewt~ck. - C.
•
·
Tnnd.Mtt1 ,
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Pour In Brésil:

Alc·ibiades

Per.~anha.

-

.l.

Herwique

Aderne.

Pour la Bulgaric: N. Statcheff, - N. Boschnakoff.
Pour ]e Chili: A. rle la Crtrz. -- Flnrendn Mnrqnez de la
Plata. --- Gu~. Cot(.sú1o.
Pour llt ChinP.: TAou F'ou-Tcllen{J.
Pour la Rf\publiqu~ df' Golomhie: W. Jlor· l.rllan. -- t:ub'riel Roldan.

Pour le DanemarJi:: Hullnaoel .I e11seu.
Pour l'Egypte: N. 1'. Bm·ton.
Pom· l'Espagne: Conde de f'ofombi.

Hofm/Jlrul.
Jos,; dr~ Garcia

Torres.- Gttillermo ()a,pdevilo.- Jo.<;t; de Hspoiia. · -- .lloí'tin
Vicente. -- Antonio Camacho.
Pour l'Ethiopie: w· euldeu-Berlwuc.

Pour la Finlando: a. E. P . .-HbrNht.
Pour In France: M. Labon.
Pour 1\I. Georges Honnet.: .Jf. Lchon. ,____ G. IJiin. ·-- P.
Rmlillard. ~ Barrail.
Pour r Algérif~ : H. Treuillé.
Pour }Bi colonins Pt pl'otccf.oraf H fmuçaiS de n ndocltine:
André Touzet.
Ponr ren~r·nth!P df'S anf l'PS eolollif'S fJ'Iliii'Hlt:WS: r;, iJt~mnrtifl/.
Jlour la GrandP.-Btf'Lag-ue et diYers do rui n i uns, rolunh~~
nt protf'et.orats hr·ifanniqups: P. H. Willim,tson. ··- /?. J. Horr·'inoton. E. L. .4.sh.ley Foa.ke.~.
Pour l' Indn IJritanniqw·: f;. /1. ('larlw.
Pour Ia NOU\'f'IIP-Ziílanrlr·: n. 11. J!oJ•1'is.
Pour la Gri~cn: P. S('m;:.li. - - 'I' h. Pf'!nt ht~rmtdald.'l.
Ponr )(l nuatemaln: Junn J. Ortraa . . ~ Em•it)ue Trau ·
mnnn.
Pour la Républiqun d'Ha"il i: Luis Ma. Solr!r.
Pom· la Hc."pnhliqrH· dn Hontlur·ns:
/1iNn·do llcllran ·t:
Jlozpide.
Pout' la Uon~I'ie: f), dt~ Pejér. -- G. 1/w·on 8-:;oTtlJf.
Pour I'hlamtf': lloflna(lef .Iensen.
Pour· l'Jfulil• ct le~ eolonif~.~ ilnli<·nnes: F:. !Jelmnfi.
8. Orti.vi.
Pom· 11' .Javon: S. Solwnislti. - Attt.iii'O JliUI'fl. -~- r.
Hf1·atsuka.
Pour ln CllnsNt: S . .Vn.lrmti.'•dti.
Jfiw·a.
Y. Hiratsnka.
Pour l'ensrmLII' des auf.res d•'•JH'ndatWf~S japona isP-:: S.
Nalranislt.i. - A1·ajiro j};Jiura. - - I'. llirot:wlw.
Pour la H1~publiquc ch~ Libéria: Lni.~ Jlu. Solrit.
Pour IP Luxernburg: fl. Ft!lJrr. ·
Pom' lf' Alarne (à -rexclusion dt' 1:-t Zonn rspngnolo) :
G e1·ard J a pu. - .I. ·wa Um·.
Pour lc Maroe (~one nspagnoiP) : J/ . .4.q?til'I'C de Car,.t•r.
T.~. J~opez-Ferrcr. f.'. Om·f~ia de ('a.r;trn.
Pour )p Nicaragua: JJ. ly. 'Teran.
Pom· Ia NoPvêgn: Sommr>rschild. - -- Klaus JlefsiHq
Pour la RópnbliqtH' de Panama: J. n. A rnumeno .
.Pour Ie Paraguay: Pm·nando Pignet.
Pour Ies PayR-Bas: A. llT. K1J'nunell. - J. S. v. Gelder.
Pour ]('s Indes néerlandaises: Wiuman. - \V. F. ne1·des
Oosterheck. , ____ J. van der \Ver{.

-

Poui:· le~ eolonies nónrlnudaiscA en c\nuírique:
1V. F. Gerdes Oosterbeeli. -· J. van der Wer{.

Wi(1Hif1Jl.

ACTOS DO l'ODtm

.l<~XEI

Pour 1e Pérou: D C, U;•J•ca. -
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O. Rm·renechea 11 llay-

ga.da.

n1·.

Pour la Perse: Httsséin Khan Alai. - C. Molitor.
Pour la Pologne: "\V. Dohrmeols/t.i. - Maciejewsld. -

Jlanjan Blachier.

Pour le Portugal : H enriquP Jl onsinlw tle Albuquerque.
Pour les colonies portngaisPs de 1'Afrique: Jnvenal Elvas
Plor'iado Santa, Barbm·a.
Pour les colonies portugais1•s dt~ 1':\friqw~: Juvenal Jt.:lmts
Jos,: Ernil'io dos Santos e Silvo.
Pour lu Houmanie: D. G. illorinesco. - 1~11.{/. Rnnkmn.n.
Ponr l~ Salvador: Ismael G. Puentes.
Pour 1~ Territoire de la Sarre: Doum·clw.
Pour }(' Royaume des Serbes, CroatH et SloYfmes: Drag.
Di1n:it1·iuevitch. S. P. Toutoundjtch. - Dr·. F1·anua Pa1,1Urh. -

Costa Zlatanovitch.

Pour la Suede: Julius Jv.hlin. - Tlwrc '\Vennqvist.
Pour la Suisse: Me'Ytgotti. - F. Boss.
Pour la Tchécoslovaqnir: n1·. ntnknr Ru.ziclw. ~- Vá-

clav Kucera.

Pour la Tunisie: - Gérrn·d Japy. -- .A. Rarbm·at.
Pour ln Turquio: Méhméd-AU.
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ANNEX.ES

OPPJCB EXPÉDITEUR

OPFJCB DESTINATAIRE
DU PRESBNT TABLEAU:

DU PRésENT TABLEAU:

...............................
A

ÉCHANOE DE LETTRES ET BOJTES
AVEC VALEUR DÉCLARÉE

Entre pays non limitropheg
Tableau indlquant les conditions auxquelles pcuvcnt être transmis à
découvert à l'Office des postes p .•.....•......•...••. , par l'Office des
postes d. • . . . . • . • . . . . . . . . . . . des envois contenant des valeurs déclarées
à destination des pays auxquels le premier Officc est à mêmc de sevJr
d'fntermédiaire au second.
Désignaüon des \ Total de droits 1
pays intermédlaires et d'assurance
des services maritimes pour les lettres
dont l'emploi entraine et pour les boltes Observ ations
rémunération spéciale
à bonifier
!
avec garantle
i
à. . . . . . • . . . . 1

II

1

2

3

I

4

I

5

B
DÉCLARATION EN DOUANE

Poids
Dé~laration

1

du contenu

Observations

Valeur du contenu

brut de la botte

3

2

net du contenu
4

5

>
Cl

t

~

C1J

grammes

grammes

8
~
o

t:r:l

;::l

"i
r

:.>:

~

t;rJ

o

c::

I

t-3

~

i

i
~

II

I

I
.A. ••••••••••••••••••••• , Ie .•••.••••.....•••. 192, ••

L' expéditeur,

~

:i

ADMINISmATION

c

CORRESPONDANCE

f

AVEC L'OFFICE

DES POSTES
f

·(VERSO)

d •••.••••.••••.••..••..•.•..•.•.•

d••••••••••••••••••••••.••.•••••

c

G)

G)

'E

c
....
bD

.....

(RECTO)

FEUILLE D'ENVOI

p

·-

~

~

cn

Timbr
du bureau DES LBTTRES ET SOlTES AVEC VALEUR DÉCLARÉE TJmbre.
·
expéditeur
du J:>ureau
d~shnatatre

o
.....
•Q)

E

:3

expédiées par I bureau d'échange d ............. .

z

1

au bureau d'échange de ....•.•.•..

~

"t:S

=
~
=
._

~~~
.s c .sc
-ca
P...~
·-""'

~~·
c:"t:S
·~
::s
~ ca
..... j

8~
:3
E.o

•Q)

c

:;:
cn
G)

~
Q)

~

:3

c:o

-z; ca

==

:::3

2

3

4

G)

Départ ( .••.• o tnvoi) du ........••...•.•..•. 192 ....• , à .... h .••.•.• m. du ..•....
Arrivée le ..•...........•...••.....•• 192 .... , à .... h ••..... m.

cn
CIJ
cn-Q)
Q)'"'

~!!

C,)
--a)

;-o

-r./)

c: ...

0:3

:E~
ca

>

Droits
Droits
d'assurance
d'assurance
à bonifier
(lettres et boipour les
tes) a réculettres et les
pérer par
bottes à l'Of- I'Office ex péfice destinaditeur de la
taire de la
dépêche
dépêche

5

6

7

Fr. Ct.

Fr. Ct.

Fr. Ct.

Frais
divers ,
á récupérer
par l'Office
expéditeur
de la
dépêche

Observations

8

Fr. Ct.

I

I

I
i

dG)

CIJ

""'

'O

o""'

;;,

(/)

o
•CIJ
""'

E
::s

z

1

G)

c

'bb

·co
:;;;,
:3

ca

G)

""'

:3

c:o
2

-·=
d

.s ""'::s

~.s
.f:·~ ca
~o
cn~
c~

:..... :3

"t:Sca
o~

-a)
.o
""'=

E::s

ica

3

Report •••.

cn

1i)
Q)

~
G)

"t:S
:3

G)

::3
4

1
2
3
4

I

G)

c;

>cn

Q)
CI)•Q)

CIJ'"'

"t:SIU

-ü
c-a)

-

ca"t:S

c

o

:E

Droits
Droits
Fr ais
d'assurance
d'assurance
à bonifier pour (lettres et bot- divers à récuObservations
Ies lettres et
tes) à récuÓérer par
1' ffice ex péles boites à
pérer par
l'Office destl- l'Office expé- diteur de la
dépêche
nataire de la
diteur de la
dépêche
dépêche

5

ij

Fr.Ct.

Fr. Ct.

7

8

Fr. Ct.

Fr. Ct.

9

I

I

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14

15
16

Totaux ...

17
18

19
A reporter

I

ADMINISTRAT10N

CO RRESPONDANCI!

DES POSTES

AVEC L' OPFICE

D
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VIII
CONVF.NTION

CONCERNANT J}Jf:CHANGE DER

COLHi

POHTAHX

ümelue entrr:
J ,·.\llmnaguL'. la. ltt~puhljquP :\l'gt>ntine. l' A.ulriclH'. la
l3etgique f~t. la eolonie dn Congo Belgc, la Bolivie, le Brt-'~~il.
la BulgariP, 1.. Chili, la Chiilt>.,la République rle Colomhie, la
lh5publicpw de Costa-Rica. la H.épnblique de Cuba, lf' Danemark, la l:épublique nominieainr. l'Ég~--pte, l'Équateur, l'Espagne l't. !1\S colonies .espagnoles. I'Éthiopie, la Finlande, la
Françe, r. \lgérie, les colonies el. protectorats français dn
l'IndoehinP. l'ensemblf' tl~s au tres
eolonies françaises, la
Gréce, le Guatemala, la Répuhlique rl'Hait.L la République
du Hondul'as, la Hongrie, l'lndc Brilannique, l'lslande, l'Italic 0t les eolonics italirmnes, le Japon, le Chosen, l'ensemhlP
des autres dépcnd:mees jnponaisr~, la Hépqblique de Libéria,
lc J.. uxemhourg·, le Maroe (à l'exclusion de la zone espagnole),
lc Maroe (zone espagnolr), lc Niearagna. la Norvcge, la. République de Panama, Ir Paraguay, lc~ Pays-Bas, lP~ lndrs
nl!erlamlaises. le~ e o! OI! iP~ 11érrlandai:;;0.s Pn ~\mériquc, Ie Pérou. la PcrSí'. la PolognP. lP Portugal, les eolonies portugaise~
de ~·AfriquP, !Ps eolonio~ porlugaisc5 de l'Asil' rt. de J'Oe,•anie, la Honmanir, la Hn~~ir>, la Rép11hllqnc rk Rt-Marin, lA
Halvadm·. lr IPrritoirr dt! la Sarrr, ln Ttoy~nmn d~s seJ·br~.
1~roats ~~t. :-::lovt'•nrs. lP Royaumr rlr Siam, In Ruórlr, la Rnissr.
la Tl'hrcoslovaquie, la Tunisit'. la Tttl'qni•'. l'P!'ngna:v ~~~- lP~
~tal~.;_ TTni-; rle YPnrznela.

pars

Lo~ sou~ ..;igwS;;;, plénipotfmtiaite~ d~~ nouvt~ruemeut~ de.s
.ei-dr~~l,.lS r~nllml~l'PS. \'1.1 rarticle ~ J
df• li\ Cflnvention

prmc.tpalP, ont, d'un commum nerord t->f
í'ication, nrrf\té la ConvPr,l ion ~~~ i\':.mh~:

I'Ollfll tiÍHf'T'Ye

dP rat i .

ARTI<iLFJ
OR.lE'I' llE L.-\ CONVEN'l'ION

·I --- TI J.WU I êtJ·c nxp(~•li•'. snus la d1~nominat.ion dn eolis
post~ux. df' l'nn tl~s pa~·s nwnl inmH~s d-dP~"'us pour 1m autr-e
de ces p:ty:", dP~ roli~ a ver ou sans Yah'lll' JéclaJ•t"t' .i usqu'à

eonrurreiWP dn I O kilogrammrs. avrt' les coupnres dH poitl"'
snivante~: ju~qn'k t kilogrrrmmiP. dP 1 ;, f) kiln!!rnmnlf".: et. df"
;;, ;, 1O kilogramme~.
P:1.r exePptiou. il esr. lnis.ihle tl l'ha(.\llf' pny~ de n·arePp. l.eJ.'
que lPS rolis dr la COilpur·:~ df' poids rlr ri kilo!lramnws (lf f\q
ne pa~ ~P r.hnrgcr rlr~ r•0li~ avC'e rJ(•r·lar·a!ir,rl dr· Yalcq~·. ni dP~
cnlis enc.omhrant.s.
. Chaqut: pays fixe, Pll eP qui le concm·nr. la limite sup(~rieUJ'P
dP la déclaratinn dP valPur, laquelle nr pPnt, Pn
ancnn eas, descendre au-n~ssr111S dr:· J. 000 franes.
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])Qns les relations eub·e deux ou plusieurs pa.ys qui O!lt
a.dopté des maxima différents, e'est la limite la plus basse qui
doit être réciproquement observée.
2 - Les Administrations des postes des pays cmTespondants peuvent. convenir rl'adrn~t.tre Jcs colis d'un poids de
plus de 10 kilogrammes sm· la base de!-i clisposit ions de la
Convention, sauf augmentation de la taxe eL rlr la I'esponsahilit.é en cas de perte, de spoliation ou d'aYarie.
3 - Le Reglement d'exécution déter.mine les au tres conrlitions auxquelles les colis sont admis a1.1 tran~porf .

•~RTICLE 2
'I'HAN~T'I'

llES

f:IILIH

1 -- La librrté rln transit P~f. g:nantir sur lP- lerrit..oi!:'8
de chacun des ·pays adhércnts. Pt la rPsponsabilill~ dr~ Ofl'icr~ qui partiripcnt. au transpor!. r:;.;t cnga~:p>p rlnn~ l••s limite~ détcrminées par l'article 16 ri-apres.
En conséquence, lcs divcrseR Administrai ions parf.icipan~.
à la present Convention ·peuvent g'expédiel' n>eiproqu0ment
des colis postanx pai' l'inh~rm~rlütire rl'mw 011 df' rlusien r.;;
rl'entrP- elles.
2 - A moim: d'aerangement coutrai~e ~nirt les Offico~
intéressé~. la transmission des coli 8 postaux écha ngfi~ entro
pR~'!õl non limitrophrg s'op~re à rlrir.onYert .
.\HTff}LE

~l

llÉ'l'JUAlT'I'IO:--; Dl' TR.\:'i!':PflllT

f -·- L'Adminis!J-ation du pay;": d'origine PSI
J'edevablo
envors chacune des Administrations participant au t.ransit
territorial, d'un droit de O fr. 30 par eolis jusqu'au poids dn
1 kilogra.mme, de O fr. 50 par co tis jusqu'au poids de 5 kilo::rrammes, et de O fr. 90 ·par colis dP 5 à lO kilogrammes.
2. - En outro, .s'il y a un on plnsi<mrs fransports maritimes. l'Administration dn pays d'origine doit. à chacun des
Offices dont les serviccH participent au transport marit..ime,
et, les caR Ãchéant. pour chacun de re'-1 Sf'r·vices. Hn droit rlonf.
I~ ta1~x est fixé par co li c::. savoir:

1tchdons de dú:tance

Colioo: jw:qn'à.. 1 kilogTamme -- Golis jusqu'à 5 kilogr·ammes
·-- r.olis rir !l à I O kiJofrrammP.~
.Jusqu'à
De 501
De 1001
De 2001
De 3001
De 4001.

500 milles marins..........
:, 1000 m.illes marins. . . . . .
à ~000 milles marins. . . . . .
à ::JOOO millcs marins. . . . . .
à 4000 milles marins . . . . . .
à 5000 mille!!! ma rins. i • • • •

O,l!l
0.2rí
o;4.o

fl.2fi
fl.40
0,60

0,45
0,7!J
I ,10

0,50
0,60
0,70

0,80
1,00
1,20

j ,45
1,80
2,:l5
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0,80
5001 à 6000 milles marins ..... .
0,90
600t--à. 8000 milles marins ..... .
1,00
7001 à 8000 milles marins ..... .
8001 à 9000 milles marins ..... . (maximmu)
De 9001 à 10000 milles marins ..... . (maximum)
C'csl à dil·r. au deHt de 1000 milles
ma rins, il eom'iri1!. Ll'ajoutPr ..... (maxim11 m•
par 1000 millcs ou frael inn tlP
I OOH millrs excédant.

De
De
De
De

l,ltO

1,60
1,80
2,00
2,20

0.20

2,50
2,85
3,20
3,55
3,90
0,3;)

Ct>s pat·cuu 1·s · ;..;nnl •~aleulf;s. h' ras r;cll~anf.. d'aprt•s \a di~-·
tance moyenne Pittrc les ports t'especlifs des denx pays cor·L'l'Spondants.
.
Tontcfois. pour lcs colig ju~qu'ü I kilogrannne le tÜ'OlL dn
à ehacun rlcs Officcs dont lP.s sc1·viel\:i partieiJHml. ou lransport
marilinw, nr . dl'oit pas ex•~der le f itnx dt> I f'ranc pa ,. co li~,
~am:. (•gard aux pat·com·R.
:1 - L{~s pay:-; :-~ig-nata irus •k la )Jréseute Gom·entioll, qu'ils
aient 011 11011 le frane comm•· nnih~ !lltllH~tairP, onf la facnlf•\
sous d•serYP fl'aYisi'J'. 1m moi~ a11 moins à l'avancP. l'A:dminislration dl's poslt·"' --ui~~~.~~. df' JúlttiJ'I' ou de• majo,:ec -"Ítnulta ·
némenl. leurs ÜlXt's lenitur·iall'~-' de dt~pm·l t>l tfarrivée. La r{>duction ou la majorai ion sera valable pcndanf. une période de
six mois au minimum. l,a majoration ne pourra. en aucun
•~as, dépa~~e1·. pour ehaq11e c•oupnrP d1~ poid~ . li'~ faxPs HorJnales corrcspondantes.
Toutefoi;;. 1a taxP qui l't'VÍPlll au puys tforigine nu d"

destinatinn IH' ponrra dépas:-;er la taxt- Pf'l'~llP dans son srrvicl'l interne pour le~ coli." de la menw ro11pm·e de poids.
La nH~mP faelllt,; de t·éduetiml on de majoratiOil 1le
100 (,;,, au ma:ximnm. Pst aeeorrl(>e :wx vay~ enntractants, nH
ce qtti eone•~rnP Ir·~ ll!·oils applieables a11x tr·ansports marit.imes inclirp. H~s 011 ~ ! ni-d1~.-::snc:. Tnutefois. la. majoration ne
'{)eut êtrn df'mandéP CJl!e lorsqu'rllc Pst. appliquéf' aussi 'aux
~olis postaux du pays dont dépendenl les scrvict~s qni effectuent lc~ transporl:-; maritimr~s. li'~ rf'Jat.inns Pntr~ ee payl'l
et ses colonics étan t exceptées.
1 -- Pour le5 colis encomlwa nls. le~ buni fieatiuns t'ix(~t'S
JHH' les ~§ 1 Pf ~ rn·1Sc(~drnts sonf augmentées de 50 o/o.
r> - lndé.penrlammcnl dcs frais de transit précités, 1'..:\.dministraLion du pays fl'origine ~st redcvable. à titre de droit
(l'assuraiJCP pom· les colis avec valem· déclarén. envflrs ehacllnc des Administrations dont les serviccs participcnt au transport avPc rt>sponsabilité. e f. Jp ea~ éeht~ant. ponr ehacun de
~es servicl's. d'~nc 9uot.e-ptwt tle droit. d'assurancc fixée, pa
.300 frane~: on Jracl.wn rJr, 300 francs. a fr. nr> JWlll' transif
t.erritori(Jl ,.f ü. O fr. 10 ponr transit. marilimP.
() - Les droits fi:x(~s en franc OIL en ePnf in~t•:s PL p1·évu~
par la pr,··sente Gonvcntion. s•~ l'Upportent an f'ranc-or conf'ç>rpH~ ~tu poid~ et. m~ titre de~ monnaics d'or ét.ablis par· la
legislatwn en Ylgtlf•r 11ans lns dJYt'l'S pays qui ont :ldopf.f~ r·rltP
11nit.ó 11l'11lt~faire.
Les équ ivalt.~r1ts de~ druif :" :-;uuL fixé:-;, Jans la mmmaie
des pays contraetant~. de la manierr, p1·évue ~ l'ar·l.ie.h~ TI rht
Heg'lem~nt rl'Pxérnt.ion rlc la prpsrnt Convenf ion.
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ARTICLE 4
OBLTOA1'lfJN Dl'.J L'AFFI\ANCHISSEMEN'l'

L'a!fnmchissement dcs coli~ postaux est obliga.toire.
ARTICLE 5
T.U.I~i: ET SURTAXHS; AVi8 JJE 1\.ÉCEPTION

t La t.axn fies culis posl:mx se eolllpose d'un droit
eomvrenattt aut.a1íl. de foi:'-1 O fr. 30 fl~tr ~olis _jusqu'~n voids
de 1 kilogramme. 5l! centimes par eolls .Jusqn au _poJds de 5
kilollrammes. ct. tiO lH~ntimes par eolis de 5 à 1.0 ktlogrammes,
qu'iÍ y a d'Office::;, participant au trausport territ<?rial, av~c
addition. le cas éehéant, pour lcs quoles-parls termmales (depart et arrivéo) de ln ~urtaxc r1révuc at~ § 3 ·~~ l'article 3:
Jl cunvirnt rl'ajouter. s'il y a li eu, le dro1L marltune ·prévu a
l'article 3, § 2, ainsi que la surtaxe marittme eor~esp~ndante
JH'I~vue au § 3 Pt Ies taxes. droits et, snrtaxes mnntHITI11cs dans
Ie~ paragraphes ci-apres.
. .
.
~ - l.cs colis cncombrant::; sont goumls a urw taxe addtl.iouelle de !50 o/o qui est arrondic, ~'il y a lieu, par 5 cent.ime~.,
Cette taxe additionnclle nc s'appllqUf) pas anx f'nrtaxeR pre' 11cs aux §§ !t ct 5 ci-apres.
3 - Ponr les oolis nvec vaiem· d6claréc, H ~st ajuu té~
pae fract.ion indi-.·isible de 300 francs:
n) un droit de 5 ecnlimet:~ par Admini~tralion padicipaut
an t.r·ansport territorial;
b) 11n flroi! de 10 eenlimes par :'crvire maritiuH~ ~~mprnnté.
Toutdois, eonnne mesurc tle transitim1, est. ré~ervée á l'Officu d'origin1~ la facnltf\ df' J>ei'Cf~\·oir un droit nutre que mmx
üuliqué~ ci-des:mfl. pourvn que le droit. perçu sur l'Pxpérlit~ur ne dépa~se pas au total 50 C'f:>ntimes par :wo francs rlt> la
somme déclarée.
Les pay..; dispos(;H à se eharger rh~s risques pouvanl. détiver du cas un forl'e majcnr·e ont lc rlroit de percevoir, de co
dt~f. pour les colis avec vale'ur déclaréc, 11nc sul'taxe spéeialo
sans qur lc total do cetto snrlaxe ct du droit 11'a:;surane1~ ncn.·-·
mal puisse dépasser lc droit. prévu à l'alinéa précédent..
Chaque pays d'origh1c a la facult.é d'appliqner. h :-:on
prufit. un droit d"expedition dont Ia quantit.é nc peut dépa~scr
::>O c•m time~ par eolis avcc valem· rléclaréc.
1 Cornme mesure de transition, chacun uns pays contractants a la faeulté d'appliquer aux colis postaux prm·enant. ou i1 dcstinat.ion des se~ hureaux nnc surt.axc rlr o. fr. 25
pa 1· eol is .
Except.ionnellement. cette sul'laxn peut ütre olevt"f~ à O fr _
75 an maximnm pour la République Argentino l'Autrichc Ia
Bolivie, le ~1·ésil, le Chili. la Chine, la Coloinbie. lt~gyptc
(J?om· ce qm co'!cerne les bureanx du Sondan). l'Equateui·, Ia
Fmlande. la Grece. lc Guatemala, l' Indochine (pour divers
bureaux du Laos indochinols), l'Indc britannique, Ie Nicara1
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gua, la République de .Panama, le Pérou, les colonies portugaisns d'Afriquc (pour divcrs lmrcaux de l'A.ngola et. du Mor.amhiquc), la Rns~ic {rEurupc d la Russic d'Asic prises chactme séparément, le Salvadori lc Siam, la Suerle. la Turquie
tl'AsiP, I'Uruguay, le Vcnezue a: à 50 centimes pour la Bulgarif•, la République d'Hait.i et l'Tslandc; à ~O centimes pour
la. nt'.ptthliqtlf'. Dnminieairw. ('1. il l f1·. 50 pOlir lcs Colonies
n,;,,rland::tism;.
L'Ethiopie a la facult,t:· tfappliqul'r provisoircment lcs
s11 d,axcs de !tO centimes, t fr. 25 C't 1 f r. ; O respectivement,
ptllU' les colis de chacmw deR trois coupures de poids ( 1 kilugTarunw, 1 à r) kilogrammes, 5 ü 10 kilogrammes).
La Républiquo dP Panama a la facult.~ d'appliquer provi~oirenwnt mw snrtaxn dP GO enntinlf'S pom· le 1ransport de
t•olis it travers l'Isthnw.
:) - IJe transport entr1~ la }'rance continelltale. d'unc
pal't, l'Algéric Pt ]a Corse, d'autrP part, donne lieu ü. In eharg" fJp l'cxpéditeur et par eolis ü une surt.axe égale, à titre de
honification marit.ime, nu droit. maritimc applicable au transport n'exc·édant pa~ 500 millcs marins. et pour les colis de
valcnr d•;clnréc, ü un droit suppJ:émentairn rl'a:::surance de 10
e-Pnf inws paJ! 300 francs ou fraction.
Tnul r.olis postal avcc déclara.f.iotl de valcur cn lH'ovenane'' ou à dcstinution de la Corse et de l'Algerie donnc lieu
h la charge dn l'expéditeur nt :i titrc rle droit. territorial
c·.orse ou algériPu, à une taxe ~npplérnentaief' d'assnranee de
;, r•f·ntimes par :_wo francs ou fract.ion.
11 m;t, lnisihln h I'Arlminist.rat.ion espagnnle dn pereevoir
•me Slll.'taxo de O fr. 25 ponr lo transport. f~nlre l'Espagnn
eontinentaln d'mw part, leR iles llaléares, les possessions cspag·nules dll Nord de l'Afriquc d les burcaux de la Zone cspagnolc dn Maroc, d'aut.rc part, ct. de O fr. fiO pour lo transtJOI'f entre l'Espagnc r.ontinentule et les iles Canaries.
ll est loi~ihlc à l'Administrat.ion portugaise de percevoir
nnc ~urtaxe de J f1·. 50 par colis jusqn'it fi kilogramnH~s pour
,,, l.tanspol't. t•IIII'(' Je Porl.uJ.?al continental ~t lcs iles Madere
r~l Açorns.
ü L'tmvoyeur d'HIJ eolis postal peut qlJl(mir tm avis
de r:;ct•ption de cet ohjct en payant d'avancC' un droif. fixe
,>gal i1 la taxe tl'une lcttrc de port simplc. Ln double de cc
rlroit. pcmt. êtrc p~rçu pour Jes avis de récept.ion demandés
po~1i~rifmrenwnt. an df~pôt flu éolis. ninsi que vour lm; dmnaudes ~~~~ t'OllSeign~tnenlSi a mOtOS f{IW t'expécli1PtJJ' ll'ttif. tf<~jÜ
ac.quitté la tu~e ::;pécia c ponr uht.enir un avis de réeeption.
Le doublc ou,Ht droit. peut. {itre égalemcnt pcrçu de l'expécliteur crun colis fombé eu rebut, au moment ou il aura ~\ retnplir la formule d'avis de non-remise mentionnée à J'art.iclc
XV 1IU Rêgl~mfmt d'exécution. J.;P.S droitR sonl. uequis cn eut.ier ;, I' Arlnli nisl.ration du pays d'origine .
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L'Ufl'icc expéditeur bonifie vour chaque culis:
a) à l'Of:tice destinataire, par colis ,iusqu'au poids de i

kilogramme, le cas 1échéant, 30 centimes; par cohs jusqu'au

ACTOS

no

PODEI\ EXECUTIVO

poids de 5 kilogrammes 50 centimes, et par colis de 5 à i O
kilogrammes O fr. 90, avec addition, s'il y a lieu, des surtaxes prévues aux 5 premiers paragrapbes de l'article 5 précédent et d'un droit de O fr. 05 pour chaque somme de 300
francs ou fraction de 300 francs de valeur déclarée, ainsi que
du droit de remise à domicile par exprés prévu à l'artiele 9;
b) éventuellement à chaqne Office intermédiaire, le~
droits fi~és par l'article 3.
ARTICLE 7
UROl'l'S DE .FAG'l'AGE En' DE FOltMALITÉS EN JJOUA~Jt

ll esl. Joif:;ilJie a.u pays de destination de perccvoir pour le
factage cl pom· l'accomplissement des formalités en douane,
un droit. dont I c montant total ne peut pas cxcéder O f r. 50
par colis. Sauf arrangemcnt contraíre entre les Officcs intéressés, cettc taxe e:,f, perçue du destinataire au moment de
la livraison du colis. En outre, il est accordé aux Offices de
de~fination la faculté de percevoir un droit de factage spécial
qui ne peut. dépasser 50 centimes, chaque fois qu'un colis est
préscntJé au clomicile dn destinataire, apres une premiere
préscnt.atinn infruct.ucu~e.

ARTICLE 8
COLl& GON'TRE H.EMBOURSEMEr-.iT

-l - IJes eolis peuvent. être expédi•és grevés de remboursement, dans les relations entre les pays dont les Administrations convicnnent d'assurer ce service. Le maximum duremboursement cst. •Sgat au maximum fixé pour les mandats de
poste à destination des pays d'origine des colis.
Toutefois, chaque Office est obligé d'admettre en transit
les colis contre remboursement, quel que soit le montant du
remboursement.
2 - Il est perçu sur l'expéditeur d'un colis grev.é de remboursement une taxe spéciale de 1 o/o du montant du remboursement. L'Office expéditeur a la faculté d'arrondir la
taxe d'apres les convenances de son systeme mauétaire et de
fixer un minimun de perception qui ne peut dépasser une demi-unité monétaire.
La taxe de 1 % cst pal'tagée entre l'Administration du
pays d'origine et celle du pays de destination de la maniere
prescrit.e par le Réglement d'exécution.
3 - La liquidation des montants des remboursements
encaissés est effectuée au moyen de mandats de rembourscmcnt, qui sont déJivrés gratuitement..
Le montant d'un mandat de rcmboursemcnt. tomb'é en rcbut. reste h la disposition de l'Administration du pays d'ori-·
gine dn colis grevé de remboursement.
A tous lcs autres égards, les mandats de remboursement
sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant l'échange des mandats de poste, sous les I'léserves prévues au Reglement. d'exécution.
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4 -

La perte d'un colis grevé de remboursement ongage

la responsàbilité du service postal dans les conditions di)Ler-

minées par l'article 16 ci-apres pour lcs colis non grevés de
rcmboursement.
Apres la livraison de l'objct, l'Administration du pays de
destination est responsable du montant du remboursement, à
moins qu'elle ne. puissc prouvcr que lc colis et le bulletin
d'expédition y aff.érent ne portaient. pas, lurs de la transmis~:;ion it son scrvicc, les désignations prescritos, pour les colis
gréves de remboursement, par le Reglement d'exécution.
Les sommes encaissécs régulieremcnt du destinataire sont
garanties à l'cxpéditeur dans lcs conditions déterminécs par
l'Arrangement concernant les rnandats de poste, sauf dans les
c as prévns au :ze alinéa de l'articlc t 7 de la pré~entc Con vcnlion.
5 - Les dispositions des §s 5 c L ü de l'al'l i ele 8 de lu.
Gonvcntion principale s'appliqucnl ~~galemcnt aux eolh postaux grevés de remboursement.
ARTICLE 9
REl\IlSE P:\H gxPHl~S

J - Lcs eol is sont, à la demande dcs cxp1;di leu r~, rernis
ü domicile par un portem· spécial imm-édialenwnl apres leur

arr·ivéc, c..lans les pays de l'Union donl les Arlministrat.ions
convicnncnL de se charger de cc service.
Ccs envois, qui sont qualifiés «expres», sont. so111uis h une
taxo spécialc; ccLte taxe f'St fixée it O f r. 50 ct. uoit être entiôremenL acquittt''e d'avance par l'exp•~dileur. Pll sus du po1·f.
m·clinaire, que le eolis puisse, ou non, êtrc remis au uestinataire ou seulement signalé par expres dan:-; le pays de dcstinai.iun. Elln fail partie flps honi!'i(~aliuns dt•Yulups :t ce
pays.
2 - Si nn eolis de l'espeee •~si, paL' :-;n il n de ehangcntent
de uomicilc du dest.inataire, rérxpédi0 à 1111 aull'e pays sans
que la rcmisc par expres ait ~~té h•nt(!e, la f.axe Jixe payéc
par l'cxpéditeur est bonifiéc an nouyeau pays de destination,
~i celui-ci a consenli à se charger de la remise par nxpres;
tlans le cas contraíre, eoLte taxe resln aequis1~ ü. l'OI't'iec du
pays de la premiere destination; i l en ost de me me lorsquo
les colis sont tombés eu rebut..
3 - Lorsque le domicil~ d11 dt>slinaLairc se LI·ouve en
dehors du rayon de la disLribuLion gratuito du bureau de
dctit.ination, ce burcau peuL pcrcevoir une taxe eomplómcntairc, .iusqu'it coneurrcncc du prix fix1~ pour la remise par
expres rlans le HCl'\·ice inleriw, rlrduclion l'aile dn la la"'l:.e fix1~
payée par l'cxpéditeur, ou de son éqnintlcnt. dans la nwnnaie
du pays qui pel'çuil. ee enn1ph~menl.
La f.axe eomplt:mwnt.air(' próvue ei-dcs:-;11s l'este exigihle
en cas de l'Úexpédil.ion 011 de mi~,. l'll I'C.bnL de l't~bjct; l'lle
e:·d, aequi.'-'r. h l'Aclministration qn i r a pcreue.
· Í - La rcmise ou l'envoi d'1111 avis d'in\ilali•tn au destitm1aire u'cst essay1~ qu'unc seule fois. Ap1·es un essai infructucux. lo co1is cesse d'êtrc considüé commc expres et. f'a
remiHe :;'effectue dans le::; cunditiun~ rcquiscs vom· lcs culi::;
onliunircs.
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CULIS

UBUE.:-iTS

lt•s r·t~latinns nnlr·u lu.<; pay:-' tpri f'n ~o11L mi~
:-:uJt•l, l't.•xpédilcu l' twu t Llenmnd•~r· q11'l111 co Ib;
ordinaire :-;oi I f mn~pnt•f,; antant que ]Hl~~ible pat· les moycw;
t·apitles nl ili~t;~ pour le t1·an~purl. de la vuste aux !cUres.
Ces cnli~. qualifit'•s d't~~•g{'nls, ~ont rcnli~ vat· Pxpres ali domicile dn dt•stinalait·n ]wur·yn qu'ils ne porlenl pas la nwtüion
"t1osle n·stanle". Il cst pcrçu pmrr· ks colis llrg<•nls la triple
1axn d'al'l'l':nwhis~l'nH"lt des colis onlinaircs du ml'mte poids
ct de ta mellH' destina! i ou, ainsi qtw, le cus (;cht~anL, la f axe
de l'!'lllist• par· nx:p1·l•s. J,a taxe addilionnell(' pnm· Jes colls
cneomhr·anls pf ks auf l't'S f axt'~' areessoit·cs ne sunt pcrt,:.ues, lo
cas ,:eh•;atd, qtr'h h•111' sitnple tnonfunt.
~ -- Pnr11· Ic." eolis tll'tWnLs, ehaque Ofl'ie•~ tmrtinipunt. au
t.ran~pnr·l l'!'t;c1il. les lJnnifieal inns qtri lu i revieunent d'upre~
les di!:iptt::;itions uu paragraphe prr'cédent.
1 -

Van~

d'acrnl'tl h

t'.('

ARTICLE
COLIS PllUlt

11

Ll~S PHI~ON~IEHH

DE llUEHilB

Le:.; t•.o\i:-; JlllSIUIIX, ü rexeepl inn dt•H ectlis ;.!.TU\'I;S de rnmaux vrisonnit•rs de gucl're ou eX(H~dit~s
])ai' cux, ~nnl affranellis tio tnrtles tax(~S pn>vues par la J)l't!Hente Gonvenl.ion, aussi lJien duu~ ks pays d'ot·iginn et tle
dL•stinatiun que dans le:-~ pays intcrmédiaires. Ces eolis pos~aux expt;dic;s en franc'hisc ne donnent lieu ni aux honifimüionH prévuus vm· leH articles 3, 5, 6, 7 ct ü de la pl·éscnto
Convention, ni à payement d'indenmité en cas de perto. de
spoliation ou d'avarie.
UOlll'I"Clllt'[\1, de~f.in,··s

ARTBCLE 12
lNTERDIGTION DE PERGEVOIR DES DROITS AU1'HES QUE CEUX PHÉVUS
PAR LA CONVENTION; PAYEMENT DES DROITS DI~ DOUANE; PERCEPTION D'ARRHES

1. - L•~~ colis auxquel~ s'applique la présentc Convent.ion
ne peuvent êtrc frappés d'aucun droit. postal antro que ceux
pr•}vm; r1ar les divcrs art.icles de laditc Cnnvention.
Est. accordéc aux Offices de destination la faculté de prélever des destinataires nn droit de magasinage ponr les colis
adresf-réR poste restante ou qui nc seraient pas retirés de la
poste dans un délai stipulé par lcs reglements internes do
ces pays. Le montànt du droit en question est fix:é tmr la
législation intérieure de chaque pays et suit le colis en cas
de réexpédition ou de reLour à l'envoyeur au profit de l'Office
qui a frappé 1e colis de ce droit.
2 - Lcs droif ~ de douane ou ant.res droits non postam(
doivcnl être acquittés par les destinataires des colis. TouLefois, les exp;éditcurs pcuvent prendre à leur charge les
droits tlont il s'agit, moyennant déclaratiou préalable au bu-
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reau de uépart. Dans cc eas, ils doivent payer, sur la llcmande !lu bureau de destination, les sommcs indiquées par
cc bureau. Lcs bureaux d'cxpédition ont la facult.é de percevoir de,; expéditcun; des arrhes suffisantes.
L"Admini,;Lration qui fait opércr le dédouanement pour
lc compLe lle l'cxpéditcur cst autoriséc à perccvoir, de ce
chcr, un droit :spécial qui nc pcut dêpa:sscr ::3 cenlimes par
oolis. Ce droit e:;t inucpcndant de celui prévu iJ. i'articlc 7
précédent.
ARTICLE ii>
H.ETI\.\11' OU MODIFH;,\TlON D'ADRESSE; ANNUL.\TlON OU MODIFICATIO.X DU l\IO::>i'l'ANT JJU H.EMBOURSE.MENT

L'cxpédilcur d'uu colis postal pcut le J'airc rcLirer du
;;enice ou en l'aire mollificr l'adre:s:sc aux cundiLions et sons
les r·~::<ervcs délcrmirH\e:s pour !c:; corre:spoullanee:s, par l'article H de la /C:.onvent:ion princ.ipale, avec cclte addilion que,
si l'expediteur demande le renvoi ou la réexpellilion d'un
eoli:;, 11 e:;t tenu de garantir d'avance le vuyemenL du port
du pour la nouvelle Lransmi:;::;ion.
L'expédileur d'un colis postal grevé de remboUI'scmcnt
pcu auss1 faire annulcr ou rét.luirc le monlant de cc rembour:sernent · lcs llernandc:; à ceL effet sonL transmiscs ue la mêmc
manier~ que lcs llemandcs de rclraH ou de modirication
d'adresse.
ARTICLE 14
liÉEXP.É:DITIO:\; P.EBGTS.: A;'o:KLJLATIUN D.ES DROITS DE DOUANE

1 -La réexpédit.ion d'un pays sur un auire de eoli:; poslaux, par suíte de changement de ré:;idence de:; deslinatairel:i,
ail1si que le renvoi de:; culis postaux tombé~; cn rebut, ou refoulés par la douanc, dunne lieu à la pen:cpl iun :supplémentairc lles taxes l'ixées par ics §§ 1 à ;) ue rarliclc 5 à la
charge des destinalaires ou, le cas t\chéanl, ae~ expéditeurs,
saus préjudice du remboursement des d:·oils de douane ou
autres frais spéciaux llont le pays de dc;:;êiuai.ion n'accorde
pa:; l'annulation. '
2 - Lorsque le destinaLairc a demanllé la réexpédition
d'un colis postal dans le LerriLoire du pay:; de destination
rnêmc, il esL loisible à l'Administration fie ce pays de pcrcevoir une taxe de réexpédition sur la ba:sc de :;c:; reglemcnts
internes. Cette taxe reste exigiblc au IH'ül'il du pays qui a
eJfectué la réexpédition dans les limites de :;on Lerritoire,
en cas de renvoi du colis au pays d'origine.
Toutefois, l'expéditeur est autorisé à intcrdirc au moyen
cl'une annotation appropriée sur le bullelin d'cxpédition et
:;ur le colis toute réexpédition qui pourruiL êlrc demandée
par !e destinataire.
3 - Les Administrations .conlractanlcs s·cngagent à intcrvenir aupres des Administrations llc;; douanc,; rcspeclives
pour que les droits de douane soint annulés sur les colis
postaux renvoyés au pays d'origine, abandonnés par l'expéditeur, détruits pour cause d'avarie complete du contenu ou
~·éexpédiés sur un tiers pays •.
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ARTICLE 11'>
IN'l'EHDI GTlON S

f -

Sauf arrangcment contraíre entre lcs pays contra-

ctants, il cst intcrdiL d'cxpéuicr vur la voie tle la poste dos
colis contenant;
a) dos math!rcs explosiules, inflammalJlcs ou dangcreuses, des animaux ou insectes vivanls, saur les excevtions prêvues au Reglement d'exécution;
b) de l'opium, de la morphine, dl' la cocaúlC e L aulrcs
stupéfiants. Toul efois, cctte ínterdiction ne s'applique pas
aux envois de ePt te naturc cffcctués clans un JJut médica I,
pour lcs pays qui les admcttent à ceUP contlition;
c) des ob.iel.s dont l'admission n't>st pas antm·is(•e par: les
lois ou reg·lrnwnl s de douune Oll uulrrs;
d) dcs ldlrns ou des notes ayant Ie earacti~re de corre:;pondancc acluellc ct personcllc, ainsi que dcs olJjct s de corresponrlanee de loule natm·•~ ]JOrlanl mu· aull'e mlt·•·ssp, que
ccllc du deslinalairc du co li~.
ll esl pm·mis, cep•~ntlanl, d'insérer duns rcn\·oi la laclut·c
ouycrlc rr'duil•~ it ses •!noncialions eonslilntivf'~. de m•'mn
nu'unc simple copie de l'adressc du colis avee incnlion de
i'adressc de l'expédi I I'Ut'.
Il est ég·alC'mcnt intcrdil r~·"~l-";di('r df':-> pil~c<.'s monnayée~.
dcs rnaliercs d'ot' eL d'arg·enl
d ci'aulrp:.; oh.il'ls prócicux,
dans les eolis sans valeu.J' déclm·t'·n it •k~liualion dcs vays qui
admettent la déelaration d(~ vah·m·.
2 - Les eolis qni anmicnl M(· aduliS il lorl iJ. rorriec
d'origine, ::;auf le ea::; oü I' .\tlrninisLt·aLion du pays d•~ destination serait autorisée, pm· sa législal ion ou st's regleHlCtll~ internes, tt en dispuser au1rcmcnt.
AllTICL~

16

llE~l)ON~.\BII~I'l'l~

1 - Suur le (ms dn roree maj•~ur·•· .. , lus vrévu::; au § 1
de l'article 1ú de la présente Convent.iun, lorsqu'un cblis vostal a été perdu, spolié ou nvm·ié, l'cxpédileur ct, ü. défaut de
celui-ci, le dcstinalairc a droil. à une indemnilé corrcsponda.nl.
au montant réel de la lH~t·le, dn la spoliat ion 011 de l'avarie, i1
moins que le dounnago u'ait été euusé pat· la l'aule ou la wígligencc de l'cxpédil.eur ou IW provicmw de Ia natur·c d•~
l'object et sans que ecl.te indemnité puis:;e dérmsset·. pour le::;
colis ordinaires, 10 franes par colis jusqu'an poids de 1 ki1o-.
gramme, 2!l francs var coli~ de 1 tt r; J\ilogT~munes d ltO Jl'ane~
par coli~ de G tt 10 kilogrammes, el. pour les coli::; a\'e(j valt·1n·
déclarée, le moulant de ccttn valtHu·.
Nc f;Oilt pas pl'is en •:onsid(·nd íon !1~!'; douunar;e::; í IH.lircrl r:~
ou lcs lHSnéfieP;-; non réali::;és.
L'indcmnit1~ cst ealculée d'apres lc .(.n·ix Gout·ant de8
marchandises de même natm·e et qualité, au lieu <'!. h l'époque ou la marchandise a él.tí aceeptéc au t.ransport. ;\ défaut
ue prix courrant, l'indcmnilé cst. calculéc d'apres la valem· urdinaire de la marehandisc évaluée sm· Ics mêmes bases.
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Les Administrations des payR contractants s'engagent à
mtervenir aupres des. Administrations des douanes respectives pour que les droits soient annulés sur lcs colis postaux
perdus, spoliés ou avariés dans leu r service. Toutefois, les
droits dont l'annulation n'a pu être obtennc tombent à la
charge des transporteurs responsables de la perte, de la
spoliation ou de I' avarie.
Dans le cas ou une indemnité esl. due pour la perte, la
destruction ou la spoliation complete d'un colis, l'expéditeur
a, en outre, droit à la restituition des frais d'expédition. 11 en
est de même quant aux envois refusés par lcs destinataires à
cause de leur mauvais état pourvu que celui-ci soit imputahle au service postal et qu'il engage, par conséquent, la responsabilité des Administrations en cause. Lorsqu'une réclamation a été motivée par une fautc de la poste, les frais
postaux de réclamation sont restitués à l'expéditeur.
Le destinataire qui a pris livraison d'un colis spolié ou
avarié, en faisant des réscrvcs, a droit it l'indemnité réglement.aire.
Le droite d'assurance reste acquis, dans tow~ lcs eas, aux
Aflminisfrations postales.
2 - L'obligation de payf'J> l'indemnif ,~ incombe ~t l'Administrat.ion dont. releve le bureau expéditeur. Est réservé à
cettc Administration le recours contre l'Administration responsablc, c'est-à-dire contre l'Administration !-":UT' lP- territoiI'C ou dans le servicP df> laqurllP la pcrfP, ~poliat.ion ou avarie a eu lieu.
Lorsqu'un colis a\'ec yaletll' tléclarée a été pr-rdu. 5polié ou
avarié rlans des eirconstancPs de force majcurr, l'Office sur le
t.erritoire ou dans le service duquel la pertP, la spoliation ou
l'avarie a eu lien en cst. rcsponsable devant. l'Office expéditeur
Hi les deux pays se chargcnt dns risques, <'n ras de force ma.Íf~tn·n, quant aux colis avec valcur dcelarf~ü.
3 - Jusqu'à preuve du contraíre, la responsahilité incomhe l.t l'Administration qui, ayant reçu lc colis sans faire
d'observation, ne peut établir ni la délivrancc au destinataire
ni, s'il y a 1icn, la h·an~mission J'f'-g;ulif>rP :1 l'Adminislration
su ivantc.
4 Le payement. de l'indcmnit~ pm' I'Officc expéditeur
doif. avoir lieu le plus t.ôt possible et., au plus fard, d.ans lo
d~lai d'un an à partir du jour de la réclamation.
Le dit Offiee a la facuHé de différer nxePplionncllcment
le reglement de l'indemnit(~ au rtclà du délai précipité lorsqu'il n'est pas encore fixé sur le sort. de l'objet. recherché ou
sur l'importance du dommagc ou lorsque la qucstion de responsabilité n'a pu être tranch6e pour dcs raisons étrangeres
au service postal (force majeurc par exemplc).
Toutefois, l'Office d'origine est autorisé à désintéresser
l'expéditeur pour le comptP de l'Office intcrmédiaire ou destinataire qui, régulieremenL saisi, a laissé s'écouler six mois
sans donner de solution (t l'affairc; e c délui est porté tt neuf
mois dam;; les relutions avce lcs pays d'outJ·c-mer.
l.'office responsable ou pour lc romptc duquel le puyement. cs(. cffectuô, Pn conformit é dP l'aliiH~a précédent, est
t.cnu de rcmbourscr à l'Office cxpt~rlitPur IP montant de l'indcmnihS, rlans lc d<~lai rlc t t·ois mois aprl~s a vis de payrment..
Ce remboursf'ment s'f'ffectue sans !'ruis pom· l'Officc erérli1t'lll', soil par voie rlc df.rompf e, soif. au moyPn rl'un mandut
de poste ou 1l'nno trailt>. snit nn psp(•ccs aYUllf eom·R duns le
pay~ cr{>diteur. Le rns f'r lH'unf., lt> mont:int de l'indemnité

230

ACTOS DO PODER EXECllTIVO

est retn·i:; d'office par voi~ de dt~comlllc sur lc pays re~pomm
ble, soil dirc·ct ement, soit par l'interrnédiaire riu premie~· Office de 1mnsi t, qui se crédite à son tour sur l'Officc su1van!··
l'opcral.ion ~~~ ant. répél ée jusqu'ü cc que la somme payée. alt
été por I {>c au débit de l'Office responsahlc. Passé ce déla1 ~e
trois mois, la sommn duc il. rorficc cxrH'ditour cst vroduchve d'intérels h raison d(' 7 o/o l'an, à daiPt' dn jonr de l'expiration rludit. dé>lai.
Un Office donl. la responsabilité .-si dnmenf. él ablie et qui
a tout d'abonl décliJH' In llUYPJIH'Ill. dn l'indcmnité, doit, en
outro, vrnndl'n ü sa clml'g·o lous IPK l'l'ais aeccssoires résultant un rei anl Hon .iusl i l'it~ uppol'l é au payemnnt.
5 - li esl cnf endu quo lu l'(~elamal ion n'esl. admisc que
dans lc df~lai d'nn an it JHtt'l ir du jout· qn i suit enlui du dépôt
du colis à la vusfe; passé ce lnrmc, le réclamant u'a droit à
aucunc indt'rnnitó.
6 - L'Administration pour lo compte de laquelle est
opéré le rembourscmcnt du montant de la valeur déclarée das
colis non parvenus à dcstination cst snbrogée dans tous les
droits du propriétairc.
7 - Si la perte, la spoliat.ion ou !'avarie a lieu en cours
de transport Rans qu'il soit possiblo d'ólablir sur quel territoirc le fait s'cst accompli, ou si, cn cas de transmission globale dcs colis ordinaircs, il ne pcut. êlro établi sur quel territoiro un colis a ótó pcrdu, spolitS ou avarie, lcs Administrat.iom; en cause suppol't.ent. lc dommage par parts égales.
Pour les envois arlressés bureau restant ou conservés en
instances à la disposition des dest.ina!aires, la responsabilité
cesse par la délivrancc à une personnn qui a justifié de son
idcntiftí suivant les rêgles en vigucur dans le pays de destinat.ion cl dont les noms et qualitE.'s sont. conformes aux indicaf ions de l'adrcsse.
8 - Lrs Administrations ccssent. u'êtro responsables dos
colis postaux dont les ayants droit ont pris livraison, ainsi
que de~ colis dont. Piles no pN1vont. rendre compt.c par suíte
de la dest.ruct inn dPR doeumenf s dP seJ·viee JHHH' cause de
force majeure.
AilTIC:LE 17
DÉC:L.\HA'PfON FIL\llDULElTRE

Toufe rléclaration fmnrlulf'llsc de valcur supérieure U.
la valeur ré Pilo du conff'llll d'un e oi is est. inl.erdiLB. En eas dt~
déclaration fraudulüuso df• CPI In nalm·n, l'expédit.nur IJOJ'd
t.t?u.t ~Jroit it une indnmnit(>, sanf-l pr,f\iud_ice des pour~mites .iudJCJall'es que pPnf. compor! 1'1' la lng·lslatwn du pays rl'origim~.
Jl cn cst. mPnlfl pom· lPs rolis rontenant. des ohjets donf
l'insert.ion est intndih~ dam; lm; f'll\'ois. dn l'Psp('.Pe, 'aux IPJ'mes df.' l'arf.iclP. 1 rl de la pl'éSPnl f' GonvNttion.
I n'y apas confravention du fait de ne déclarer qu'une
partie de Ia Y::tlPur du contPnu d'un colis postal.
ARTTCLE 18
SUSPENSION TE1\lPOR:\TilE DTT REfWTf.:E

C:J_,aq~e Administ.raf.ion peut, dans des circonstances exfranrdmnJrP~ qni mnt ele n~furf' il .iw~t;ifier la mPSIJI'e, Ruspen-

dre temporairement le serviCe des cohs postaux d'une manie-
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rn g·t'~n,~mle on parl.iolk. h In conllil ion d'Pn dlllllll't' ::!lm•'•dialenwnL uvis, au ),e~ioin par lt> tdé~t·apl!l', i~ L\tli!ti:tl;-,it:.tiiun
ou aux Administrations int.éross(~os.
All'l'ICLE 19
LÉGISLATION INTÉRIEUIU:

La législation intérieure de chacun des pay~ contractants
demeure applicable en tout ce qui n·est pas prévu par les
slipulations contenues dans la présente Conv~ntion.
ARTICLE 20
UNIONS RESTREINTES

1 - Les stipulations de la présenlc Convcnt ion ne portent
pus rcstriction au droit des parties conl raclanl cs de maint.cnir et de conclure des conventions spéciales, ainsi que de
maintenir et. d'élablir dcs unions plus rPslrPiniPs, cn vuc de
la réduction dcs taxes ou de I ou I c anlrc arnt'l inmt ion de service.
2 - Toutcfois, les Offices des pays parl.icipanls à la présente Gonvention, qui entrcticnent un échange lle colis poslaux avec dos pays non contractants, arlmnltenl tons les aulres Offices participants à profil.er de ceH relations pour l'édmng·c des colis postaux avcc ecs dcrnicrs pays.

ARTICLE 21
ADHÉSIONS À LA CO);\'E~'rlON

1 ~ Les pays dn l'Union ])nslalc nniYPI'SPllP qni n'onl.
point. priR pul'l. tt lu pr(lg(mt.e Convt•ntion sonf. admis ü y aclhé-'
J'nt· ~ur lem· df'mandc et. dansla l'ornw Jli'Psci·ifP pnt• l'm·firlc2H
dP lu Convenl.ion principaln en e r q11 i C'llllf'f'I'Ile Ic~ adhésions
h I' 11nion postule unive·rsclle.
2 - ToutcfoiR, si lP pnyR qni d6sirc aclh(•rf'r à la préscnt~
Cnnvention l'(~r,la·mc la far,ultc; d~· prrcPvoit· utw surtaxe Rllp(·riPlll'n ü 25 ('f'IltimcR par l'Olis, lP nm!YI'l'lii'Jn('llt de la Conft~dl~t·nt ion snissn smnnef. la clcmnndt~ d'utlh('sion à tons les
pa~·~ eontraetants. Crf'fp dcrnrmdn PS~t. considt>réc cnmrne admisn si. rlans un dt~lai d1• si .. ;: nwis. ancuue olJjeclion n'a été
présentée.

AllTIC'LE 22

Lt'S Arlmin istrat.ions des post.es
dPs pays cnnlradants
désignent lcs bureaux ou localilf~s qu'elles arlmC'tlent. à l'é
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c h auge inlernat ional des colis poslaux; elles reglent le mode
de transmission de ces colis et arrêtent toutes les autres mesures de détail et d'ordre necessaires pour assurer l'exécution
de la .I>rflsente Convention.
AR'riCLE 23
CONGRtR ET CO~FÉRENCES

La présenl e Convention est soumise aux oonditions de l'ft ..
vision •déterminée=. par l'art.ide 27 de la Convention princi-

pale.
ARTICLF. ?'f
PROPOSJTlONA

DI':

MODTFICATION FORMULJ<5EA
DES OONGRF:S

DANI.I!

t/INTERVAT.~LK

J Dans l'intrrw1lle qui s'écoule entre .les réunions .prévues à l'm'ticle 27 ·de la Convention principale, toute Administration des posteg d'nn des pays cont.ractants a le droit d'arlresseJ aux aufres \~minist,ration~ participantes, par l'intermédiaire dn Buroau internationaL drs proposit.ions roncet·nan't le service des colis post'lux.
Pous être mise en délibéraition, ehaque proposition doit
êtro appuyée par. au moins, deux Adminis'trations, sans ~om
pter celle dont la proposition émane. Lorsque le Bureau international nc reçoit pas. en même temps que la proposition,
·le nombre nécessairc de df~ciarations d'&ppni, la proposition
reste sans aucune suite.
2 - Toute proposition est. scumise au procédé détermin~
au § 2 de l'article 28 de la Convention principale.
3 - Pour devP:nil· ('XPC<lfOh'f'!<, ('f'S propo~Hion~ noivent
rP-unir, savoir:
a) l'unanimité des suffrages, s'il s'a,git. de l'addition dA
nouvelles dispositions ou de la. modi.ficaUon des dispositions
du présent art.icle e't des articles 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
H, l2, 13, 15, 16. 17, 18. 23 et 25 de la présenrte Convention;
b) les deux tiers des snffrages. s'il s'agit de Ia modification des diSipoPitions de la pré~ente Convention autres que
celles des aTticles pr.éciMs:
c) la simple !majorit.é absolue, s'agit de l'interprétation
flisposHion~l rl·e In
présPnte ConvenUon. sanf lr r a~ dl' IitigP
:prévu H. l'articles 25 de la Convenfion principale.
·
.
4 - Les résolulinns velables ont. consacrées. dans les
deux p~emirrs ras, par nne déclarat.ion ctiplomatioque, Pt. dan~
le troiSieme cas. par une notificntion udminislrative, selon la
forme indiquée :t I'articlc 28 de Ia Convcntion principale.
5 TontP modification on l'Psolntion n·~st, exPrntoire
que trois mois, nu moins. aprcs ~m no! i fica f ion.
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ARTlCLE 2fi
DURÉE DE LA CONVENTION; ABROGATION DES TRAITÉA ANTÉRIEURS:
HATIFICATION R
j La préscn{r Convention fiPI'll misP à rxécution le ·1. er
janvier 1922.
Toutefois, chaque pays est autorisé a mettre les nouveaux tarifs en vigueur à partir du 1er Avril 192f, du
1'"e J uilet 1921 ou du 1 Pr Octobre 1921, sous réserve de prévenir le Bureau internacional. au hesoin par télégramme, deux
moií-l à l'avance.
2 - Elle aura la même durée que la Convention princi..
palc, ~::ms préjudice du droit laissé à chaque partie contra...
ctante de se retirer de la présente Convention moyennant un
avis donné, un an à l'avance, par son Gouverneme1lt au Gou'"'~rncment de la Confédération Suissc.
:l - Sont abrogées. à partir du jour de la mise à exérmtion de la présente Convont.ion, les stipulations de la Convcntion concernant l'(or.ohangf~ rlf'f-1 eolif-1 postanx, conclue à
Rome en 1906.
'"' - La présedte Conv~ntion sera ratifiée aussitôt que
faire se p011rra. Les ·actes de ratification seront écbangés ~;
i\ladrid.
En foi dP quoi, Ir,_, pl1~n~p.otentiaire~ dcs pays ci-dessus
énumérés ont signé la préscntc C('nyent.i!on ~l Madrid. le trente
:\'nvembre mil neuf cent vingt.
Pour l'Allemagne: Ronoe. - Sclumk. - Orth.
Pour la République Arg·entine: A. TJm·r('ra Nicholson.
Pour l'Au'iriche: Eberan.
Pour la Belgi•que: - A.. Pii'anl. -- Ti.Thon. - Hub.
J(,·ains.
Pour la colonic du Congo beige: M. Ro1PH'W'k. - r-:. Ton-

df'llr.

la Bolivir: Luis Rorb'iguPz.
le Brésil: Alcibíades Peçrmlw.-.T. Hcní'iqne Arlenw.
la Bul~:arie : N. Startchc{f'. -- N. Boschnakoff ...
le Chili: A. de lo. Cru-;,.--- F'Tm·pnc•in Mnrquez de la
Plnta•. - Gus. Cousifío.
Pour Ja Chine: Liou Fou-Tclumg.
Ponr la Rr'.puhliQtl'P de ColomhiP: 1l". Jlnr T.r>lhm. - Grrb1'iPl Roldan.
Pour la République de Costa-Rica: Manuel il-1. de Peralta.
Pour Ja République de Cuba: Juan Iruretagoyena.
Pour le Danemark: Hollnagel .Iensen. - Holmblad.
Pour la République DominicainP: l.~Po1wldn Lovelru·p.
Pour l'Egypte: N. T. Bm·ton.
Pour la Républiquc de J'Eqnatem·: f}uis RolwTinn Dá vila.
LPonidas A . Ye1'o1'i.
POl11' l'Espagne: Conde de Cnlombi. -- Josr~ de r:a1'cin
TtliTes. - GuJlle1·mo Capdevila. -- .Tns/ de l<Jswrfin. -- _lfm·fill FicentP. -----Antonio Cmnacho.
Pour les colnniP~ !'~pagnolc.s: 11c;·nm·rlo Rollnnd. - MnPonr
Poue
Pour
Pour

nuf'l G. Acebn.

Pour l'Ethiopif': lllenldeu BP1'hnnr.
Pour la FinlandP: r;. E. F'. A lhr•rrh f.
Ponr la Francp: M. Lebon.
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Pour M. Georges Bonnet: ftf. Lebon. - G. Blin. - P.
Bou illanl. -- flarrail.
Poue l'Algérie: Il. Treuillé.
Pour lcs colonies et protectorats francais de l'Indochine:
André Touzet.

Pour rcnsemblc des autres colonies ·françaiscs: G. Denwrtial.

Pour la Grece: P. Scassi.- Th. Penthéroudalds.
Pour le Guatemala: Juan. J. 01'tega. - Enrique Trau-

mann.

Pour la ll.épublique d'HaHi: Luis Ma. Solér.
Pour la ll.íípuhliquc du Honduras: Ricardo Beltrán 11

Rózpide.

Poul'
Pour
Pour
Pour

la IlougTie: O. de F'ejér. - G. Bm·on Szalay.
l'Inrlo hritannique: G. R. Clarke.
l'Islan<le: Hollnagel Jensen.
l'Ifalic et lcs colonies italienncs: E. Delntati.

S. Ortisi.
Pour le .Tapon: N. Nakanishi. -

Arajiro Miura.

Y.

A1·a,jiro Miura.

Y.

lli1•a.tsulw.

Ponr le Chosen: S. Nalrrmishi. -

Uú•atsulw.

Pnur

Nalwnishi.

l'rn~rmble f)es auf rrs
-~ Arajir() Mitt.rn. -

clrpcndances japonaisrs: S.
Y. Hirol.'l'lilrn.

Pnur la ll.épubl iqnc de Lihéria: 1./u.is Ma. Solé1·.
Puul' Ic~ Luxemhourg: G. Fa1Je1·.
Poli!' lP ::\Laroc Ut l'PXClll~inn dr 1:1 Znnr ('Spagnnln):

aé.-

?'ard .!a))!/.--.!. 1Falte1·.
Prlltl' lo 1\lal'nC' (7.nJH' r~pagnnlc): M. AouilTf? de Cái'N'I'.
- L. Lorwz-Ferrer. - r;. Garr:in de Cnsf ro.
Pour le 'Nicaragua: 1U. Ia. Te·rlm.
Pour la Norvege: Som.merschild. - Klaus Helsing.
Pour la Républiqm~ de Panama: .J. D. Arosemena.
Pour le Paraguay: Frrnnndo Pionet.
Ponr les Pays-nas: A. W. Kum.m.ell. -- J. S. V. fiddrr.
Pour lcs Tmles né~rlandaiscs: Wigman. - 1V. F. G rn·rles Ooste1'beelc. ·- .! . va.n der We1'(.
Pour les colonies néerlandaises en Amérique: 1Viomnn.
- "\V. F. Gerdes Oo.11terheek. - J. van rler Werf.
Pnnr lc PPron: D. C. Urrea. - (). Barrener:Twn 11 nau-

qmla.
Pnur la PersP: Hu.'l.'lr:·i'rt Khan Alrt1:. - C. Molitm•.
Pnnr la Pnlognc: W". DnbrmPols!fi. - Mncir,iemslo'i. Dr. llfru.inn BTrrchie1·.
Ponr lf~ Portugal: Henrique llfrm.~inhn de A71Jur('uPNtUf'.
Pnur }Ps r,nlnnif's l)OI'Ing·:liSP~ dn l':\fr·ifltlP: .Tm•e1111l ml'fl!4
Flm•imw Santa Rm•1wm.
Pnur lf'!ol rnlnniPs pnrh1gaisrs dr l'AsiP rt. rlr l'O{'(•nn i e:
.José Ernilfo do.11 Sm1tns e Silva.
Pnnr la Rnuma.nir: D. r;, Mrrrinrscn. Ruo. Boultman.
Ponr le Ralvadm·: Jsmnel r;. FnPntt>s.
Pom· le 1'Prrilnirr de• la RarrP: Do'ltm'f'hr>.
Pnur lfl> nnyamnP clrs ~pr·hr~. Cr·nni r'-; ri RJm·c'·nes: D1·ao.
JHmif1'ÍI/P1'ifC'h. - S. P. Tnutound,iifif'!t. - Dr·. Franua Par•lltch. -· Costn Zlofanm,itch.
Pour Ie RovaunH' dr Riam: Phra Smma!fillrl't Pl'ef?f'lw.
Pnnr la RtÍl•flp: .Ju.Uus .Juhlin. - 7'/wre 1Vennqvist.
Pnnr la Rui~~P: Mr>n(JnfN. - F. Ro.'l.~.
Pnm· la Trhérn~lnvaqni(': J)1·. nto!tm· Ru:.icl;rr. - Vaclav
Kttcera.
Pour la Tunisic: Gé1·ard .Japu. - A. Barbarat.
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Pour la Tm•quic: Méhméd-Ali.
Pour l'Uruguay: Adolj'o A(lorio.
Pour les Etats-Unis de Venezuela: Ped1·o-Emilio Coll. -

Ba1'celó. -

A. Po.çse.

IX
PHO'l'OGOLE FINAL

Au moment d~ procéder à la signature de la Convention
conclue à la date de ce jonr, relativement à l'échange des
colis postaux, les plénipotcnt.iairos soussignós sont eonvenus
dt~ er• qni suil.:
I

Tnnt payR ol'1 la pnst nr se charge pasl aetncllcment dn
f.ransport des colis postaux Pt qui adhere à la Convent.ion
susrnnntionnée aura la t'aculté d'en faire exécnter les clauses
par lrs ent.reprisPs de ehemins de fer et de navigation. Il
pom·ra en même temps limiter co service aux colis provenant
nu ü dPstinat.ion dc loealilt~s dnsserviL'S par cos cntreprises.
L'Administration postale rlc ce pays dovra s'enlmulre
avcc. lcs entt·eprises de chmnins de fer et de naviga:tion pour
assurrr la compU~t.e exécution, par ces rlerni(lres, de toutcs lPs
clausrs de la Convention, spécialement pour organiscr lc SPl'viec d'échangc à la frontiêre.
Elle lour sorvira d'intermédiaire pour toutes leurs relalions avP<~ ]Ps Alflminislrafinns post.nleq des antl·c~ flfiYS eonl.r:wlnnls .~t. aYf't' ]P Hur·ran int .. r·n:üionnl.

n
Par oxcr>ption anx dispnRitnnR dn ~ 1 dr l'art.ir.le ~. de'l
t nt 2 dr l'artiele 3 pf. rP~fl!'l~f ivPnH'rlf. d('s ~~ I pt, 'J cll' l'arUcle 5 dP la Convention:
1° Ln fl,nrYPr·nPrnnnt. r·nssr :1 la fn<'nlt,> df' JHWirr h 1 fr. 2fi
]p dl'llif df' f l'fl·nsit. fprr·itorinl lJilllr la HIIS:-iif' d'.l<:tll'O[If' pf. r)f)l\J•
(•r•llf' d'Asin. l11'isrs chaemw st'pnr·(mwnt.
~o LP nnuvPrnPnwnt. nll oman a la fn•·ullt'
dP lH)l'f.Pr à
2 fr·nrws 50 )P droit. dn trnn.sit t.Pnilm·ial ptllll' }Ps c•tdis posl:.n1x:
']lli •doivP.nf. f ra.vnrsrr la Tnrqnic d'Asie.
:~o Ln Gonvm·1wnwnt. c·llinois a la
fa,~.nlf•' de
p.orter h
1 fmw~ ~!) lP dr·oil tlr fnmsiL f••nifnl'i::ll }l'llii' lc~s eolis qni
doiYI'JÜ I r·:lVerRrr la Ghine.
'lo L<' Onuvr.r·nPmPtlf. nr·g·pnf.in a la fnc~nlt•' cl'nppliqnPr nno
Rnrf nxP clr 1 fnuw 50 par poli~. h I ílr·p do tr~n.;t!. tt~rTitnrial.
aux r.olis postaux qn i doiyrnt. t">t.ro franRpnrt.f.s par Ir c hPmin
~~

de fpr transandin .

. • . fi" E~t ,nppli~néP. pnrn· In lrnnsp·rn·t. tlP~ eolis pnslanx pro' r lMI,ll. on a dPRimalton cl\~s, hlli'Pflttx argPnt in:-:; clP la Cn~l a dnl

Sur, f1erra del Fl,lego et tles adjacentes, une surtaxe ne

dé-
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passant pus 1 franc 25 cent.imr~ par colis et, pom~ lo transport
des colis avec déclaration de valeur à destination ou provenant des mêmes bureaux, un droit. sur·pl-:>mentaire dP ·J O
centimes par 300 francs ou fraction de 300 francs.
6° La République de Colombie, l'Equatr.ur, le Pérou, les
Etats-Unis de Veneztwla rt IP B:r1~·si1 onf la faculté df' porter
tramJitoirement:
a) à 1 franc le droit de transit t(1rritonal;
b) à 1 franc 25 la surtaxe à appliquer aux roli~ p'ostaux
originaires ou à destination de leur terrifoirr.
7o La Colonie rdu Congo belge a la facuH~ :
1o d'appliquer aux colis postaux, pour leu r parcours au
delà de ses bureaux d'échange, une surtaxc qui m~ peut d!~
passer le tarif applica.ble àux colis de sou :O;P.rvire inférieur;
2° de limiter à 5ü'D francs le maximum de la déclaratiun
de valeur de colis postaux;
3° de ne pas assurer le f.ransporf. dPs colis postaux en
transit r·ar son territoire.
8° La Perse et les colonies portugaise:;; d'Afrique ont le
facult-é de ne pas assnrer IP transport, des eolig po~lanx Pn
transit par Jeur terl'ifoirc>. Cel.fe farulfp lf'UJ' n:o:,f :wccn·rll~ ... il
ti f r·e p!'ovisoire.
go L'Inde britannique a la facull ,; rl'àpplique1· aux colis
postaux originaires de son pays à dest.ination rles autres pays
un tarif gradué corr~spondant à rliffér('nt,;.'~ catl•gorie:; de
pt•ids, à da condition que la moyennf' des I a XI'~ llf' rh~passe pas
la fRXf· normalP, y rmllpri~ la surtaxr i1 lil'flh:l ic Pile :wrait.
rlroif.

Cetto dr.rni•~rr, ralcutée est également accordt~P anx pay.:;
qui ·adheront à Ia. ConvPnt.ion danR l'int.eryalJe. jusftu'.au
prochain Congres ..
10° Est réservée aux rays de l'Union la faculiP df~ percevoir une surtaxe, qui ne pcut dépasser ::10 centimes par· 20
grammes ou fraction de 20 grammes, pour chaquc cnvoi qui,
à la demande de l'expédHeur, cst transport.é dans un coffrefort flottant. pla!cé_ à bord rl'un paquebot postal. La surtaxc
eRt acquise au pays d'originc de l'Pnvoi.
L'emploi de coffres-fort.R flottant:;; Pf;(. réglé dr nommun
accooo entre les Administrntions qui conviennPnt rl'a"qurPl'
oe servi c e clans Jeurs rrlat ionR J"éciprortUPS.

111
Ln Grece, la Tunisic c>t. la Turquic d'Asie onf. la faculté
de ne paR admettrc provisoirrmcnt lcs colis dont. Jps dimen~dons ou le volume cxcrídPraicnt, le maximum auf Ol'tSI~f' poui'
lPR services maritimcs rlans le Ri~glcment d'1•xérul ion.
Les Colonics néerlandaises onf. ·la facull1~ flp limifer provit~ourement à Üm,60 }e maximum dü diinf'11SÍOll dallS t111 Sf'11S
quPiconquP et ü 25dm'3 lo volumn f1r,s rolis posl aux.
En foi rlc quoi, los pJ1>nipotcntiairPs ci-'{lf'ssnns nnl rrc·s;o:;t~
le présenf. Protocolp final, qui anrn la mt•nw fnl'l'l' ~">I h mc~nw
valeur que gi les dispositions qu'il rontient t'•taiPut it~~·}rt:íe:-"i
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dans la Conventiou, et ils l'ont signé sur un exemplaire qui
restera déposé aux Archives du üouvernemcnt espagnoi et
àont uno copie .sera remise à chaquc parti e.
Madrid, le trente Novembre mil neuf ccnt vingl.
Puur l'Allomag-nc: Z:onue. - Scheu!L. -- OrU1 .
.Pour la HéputÍliqnc ~\rgenline: ll. Bw·J·c··a !Yu:h·Jf.'io/1.

Pour
Puur
Pour
'Towlenr.
Pour
Puur

l'Autriehc: J::1Je1'an.
la BPlgique: .L Pil•ard. la eolrmic du Gongo

Ti.rhrm. --/Iuú. J(roills.
bdgr•: .1!. Jlolczcyck. -·- U.

la Boli.\1ic: Luis Rorb·irJuez.
Ic Drésil: Alciúiade~ Pcçan/w. -

./.

Jicw·itJne

't\,)CJ'íW.

Ponr la .Uulgaric: iY. Stm·tchcfi. - X. /Joschnakuff'.
Pou1· lu Chili: 1\. (it! la Cruz. Plm·enciu Mal'(rucz de
la Plata. - Gus. Cuusiiio.
Poul' la Chirw: Lion Z.'on-Tcheuu.
Pom· la Hépubl iqm~ de Columbic:

n· .

.1/ut: LctftJIL. -

Goln·ic:l lloldan.
Puu.r la Bépubl i que de OosLa-H.ica: Mww,e/, M. de l'cl·olto.
Pour la République de Cuba: Juan b·w·etoyoyena.
Pour k Danemark: flollnrtucl Jcnsen. - Jlolmblad.
Pour la Hépubliquc Dmnin icaine: Leopoldo Lon:lacc.
Pour l'E'gyptc: N. 1'. Bm·ton.
Pom· la Hl;publiquc de l'Equateut·: Lnis !lolmfillo lJárila.
Leonid as A. Ym·ovi.
Pour l'Espagnc: CoJ/f/e de Culumlll:. - Jo::;é ffr.: (:{on~ia
1'orres. - Gnillcnno Capdet'ila. - .José tle HsJJUiitt. - Jlurtins Vicente. __, Antonio Canl/tch'o.
Pout· les eulonit• ...; cspagnules: JJr:nuu·do Jlolluwl. -- .1/anuel G. Acebo.
Pour l'Ethiopic: 1\'enlden-Bcrluow.
l'our· la Finlaml·~: U. lt. J'. ,\l/n·ccht.
Pour la Franco: M. Lelwn.
Pour M. Georges Bonn c L: M. Lcbon. - U. lJlin. -- / 1 •
B u ui Wwd . - Barrail •
.Pour l'Aigéric: Il. Tj·enillé.
Pour lcs eolouics cL VI'OtDcloral~ [I'UlliJUis dt· l'Jmlodline:
Audrt_: 1'ouzct.
Pour l'eu~emble de:::; aulre:s eulouit·s fr<Jttr.:aist·s: t;. Vc-

marlial.
Pour lu

Grê~;u: P. Scassi. Th. l 1 cnthàoudalâs.
Pom· ln Gualemalu: .luan ./. Ortcua. - l~·nl'iquc Trau-

mo.nn.

Pour la Itépubliquc d'llail i: Lnis .l/o.. Solr:r.
Pour la Hc5pnblique cht Honduras: Ricol'(lo IJdtJ·ún
Rózpide.
Puur la Jlougl'ie: O. lle FcF:r. -· U. /Joron .")::,o(tJlf.
Pour l'lndc hrit.aunit1uc: G. R. CltJrlíe.
Pour l'Islandc: llollnaflcl .Tewwn.
POUI' rrtalic r•t les eulouies ilalicnnet;: t;.
JJelmatL

S. Ortisi.
;Pour lc Japon: S. Xu_lwnishi.

lliratstOw.

~-

y
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Pour le Chosen: S. ZValwnishi.- A1·ajido J1iU1·a.
Y.
H ir·atsul,a.
·
Poü.r l 'ensemble des autres dépendances japona.ises: S.
Nalcanishi. - Arajiro jfiura. - Y. Hiratsttlw.
Pour la llépublique de I.iõéria: Luis Ma. Solér.
Pour lo Luxembourg: G. Faber.
Pour lo Maroc (à l'cxclusion de la Zuno cspaguolo) :
Uérm·ll Japu. -

J. Walter.

Pour lo Maroc ( Zone espaguolc ) : M. Auuirrc de Uárccr.
L. Lopez-li Cl'1'er. - C. Glt1'cia de ()astro.
Pour lo tN!icaraguu: M . Jy. 1'e1·dn.
Pour la Norvege: Sommerschild. - Klaus llelsin(J.
Pour la République de Panama: J. JJ. A1·Vscmena.
Pour le Paraguay: Fernando Pignet.
Pour los Pays-Bas: A. ·\v. J(yrnmell. - J. S,. v. Gclder.
Pour ]cs Iudcs nécrlandaises: Wiqman. - W. F. Ge1;-.
dc8 ()osvcrbeeh. - J. ~Jan der \Ve1·]1.
Poul' les colonies néerlamluisns l'll Anuíl'ique: \Viyman.
\V. P. t/CJ'lles Ooslerlwek. - J. rn.n dr:1• \\'e I'/'.
l,uur !c Pét·ou: lJ. V. Ul'I'Ca. - (). JJ~u·J·encchco y Uay1

(Jo(.la.

Pour Ia Persc: ll'Jssein J(han 1Hoi. -· C. Molit(Jl'.
Pottr la l,ologne: \V. DvbJ•owulslu'. - Jlttciejcwsld. Dr. .Mq.rjan Blachier.

Polir lc Portugal: Henrique .Mousinho de i\.lbw}tWrque.
Pour los colonies portuguisos do l'Afriquo: Jttvcnul l!.'lvos
F lo dado Santa Rarbara.
Pour los rolonirs portugaises de L\si" et de l'U~•;auic:
Jo.~J lún'ilio dos Santos e Silvlt.
PourlaHoumanie: D. G. Marin,:sco. -l'.:uu. Bmtlmwn.
Pour lo Salvador: Ism'itcl f1. Fne11l1~s.
Pour lo 'J'orl'itoiro de la Sarrtl: Dtntttt·clw.
Pour lo Hoyaume des Scrbes, Groatl's d ~lovt~lli'S: Dl'u.fl.
Di1nitrilwvitch. - S. P. 1'outottndjHch. - Dr. Fl'unua l,o.vlitch. Costa Zlatanovitch.
Pour lo Hoyaumo de Siam: J•hra So.npahitch l,I'Ccclw..
Pour la Suede: Julius Juhlin. _, 1'hrn-e \V cmtiJVi.~t.
Pour la Suisse: Mengotti. - P. Boss.
Pour la Tchécoslovaquio: Dr. Olohw· lhtziclw.- Václav
J(ttcera.
Pour la Tunisic: Gérard Japl/. - A. Barlwrat.

Pour la Turquie: Méhméd-Ali.
:Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.
Pour les E'tats-Unis de Venezuela~ Pcdro-l!:milio Coll.-

BaJ-celo. -

A. Posse.

X
REGLEl\IENT

D'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
L'ÉGHANGE DES COLIS POSTAPX

CONCEEtTANT

Conclue entre:

. L'Allemangne, .la République Argentino, l'Autriche, la Bolgtque et la Colome du Congo Belge, la Bolivie le BrP.sil la
Bul&'ario, le Chili, la Chine, la République de CoÍombie, la Ré·
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publique do Gosta-Rica1 la République le Cuba, lc Danemark.
la Itépublique Dominicainc,. l'Égypte, l'Équatour., l'Espagnc cl.
los Golonies Espangnoles, l'Éthiopie, la Finlande, la .Francc,
I'Algório. les colonies ct protcctorats franc-ais de l' Iudochim.•,
r cnscmlJlc ues autres colonies françaises, la G t·t~cc, le G ualcmala, la lt1!pu1Jlique d'HaiLl, la Républiquc du llorHúu·as, la
Jlong:·ie, l'lnde llritaniquc, l'Jslandc, l'Halic e! J,·~ ct~lonic~ il.alit'llllC~, }(~ Japon. !c Chosen, l'cnscmblc dcs aut.rcs uép~nuan
l'l':-i japonaiscs. la Ht~puhliquc de Libéria, le Luxt!mbonrg, lc
l\laroc (a l'exclusion de la zonc espagnole), le Maroc (zonc es_pagnole), le Nicaragua, la Norvege, la Républüpw flp Panama,
lc J>a!·aguay, les J>ays-has, les Indes néerlandai:-:;es, les coJonies n(~t~l·landai:-;es en Arnérique, le l)érou, la L'crse. la I>olngJJt!, lc llorlusal, lt~s eolonics porlugaises dl! 1'.\l'rique, lt!s
tlllnnit·~ }llll'lllgaisí'~ dP 1'.\sie d ü'e l'Ocl~anle, la Houmanie,
la llu.ssie, la ltépu!Jlique de 81.-Mat'ín, le Salvado:·, lo Tcrri1uit·e de la Sarre, lc Hoyatnnc dcs Serbcs, CroaiPs d Hloveno:;,
le Hnyaunw til' l::iiarn, la B11ede, la Ruissc, la TelH'ruslu\·aqu i e, .
la Tunisie, la Turquie, l'Uruguay eL les ~lal::;-Lnis
Venezuela.

ue

Les soussign•ís, vu l'article 21 de la Convcnt ion prineipale
et. l'al't.iele 2:?. de la Gnnvention L~onecrnaut l'édtange de~ coh<:
poHtaux onl. au 11o1n dP IPurs actminiRtration l't\spet~lives, at·rêll' d'un rullllllttn arct~l'd, ll's 111Ctitu·cs suivanlu::; puut· as~ut·e:·
l'exérut.i'Jn de ectlc tlet·niere Conventiou.
I
,\1,;111':1\llNEMENT llES r.OLig POS'L\UX; CO:Ml\rtJNIC.\TlO~ DER HENSEIGNEMEN'l'S ET DOCUMEN'rS RELA'rlFS .\. L'ÉCliANLiE lll<:H GOLIS POS'l'AUX

1 ~ Chaquc administration est obligée d'ac hcmincr, par
le:; voies el moyen!31 qu'ellc crnploie pour scs proprcs 1~olis. les
colis postaux qui lu i sont remis par une autrc adm inistraf.ion
pour Nre cxpéd!és cn tnmsit par sou tcrritoirc.
~-Lcs administrations ,postales dcs pays contradanls qui
eni.J·eticnnent des services maritimes réguliers désignent., aux
ul'ficcs des autres pays contractants, ccux de ceR set"vien~ qui
IJL'UYCIÜ Nre affectés ~-...u transport dcs coli!'; postaux, ~)H indttl uant les di stanc.cs.
·
3-Les adminislralions Jes pays contractant~ qui Pntreticnnent .des échang·cs dirccts se notifient mutucllement, a 1 t
moyen de tableaux conformes au modéle A ci-amtexé, savoir:
a) la nomcnclaturc des pays 1v.our lesquels r,llc~ pcuvent
:·espcctivement servir rl'lntermédiairc pour lo tr·ansr1orl des
colis postaux;
b) les voie~ ouver*,és á l'acheminement
c!csdt~s colis, á
partir de l'entrée sur le1..!.r·s tcrritoires ou dans leurs servi c&::;;
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c) lc total des frais qui doivertt 1eur être bonifiés :rle ce
rhef. pour chaque :Jestination. par l'offiPe qui leur livre lG.>
COJif-!.

-1 --- :\u moycn des lablcaux A rcçus de ~cs eorre~pun
dant.s, chaque administralion dMermjne le.s vaies á employrr 1~our Ia lnmsmission de ses colis postaux et les taxe~·
à pel'pe,rccvoir sm· lcs -c•xpéclitem·s. d'aprés les eontliliou dan~
lt'squclle/ s'efeelu(' I,, f ransporL int crmédiaire.
5 - Chaque a11mi!1istration doit, en outrc, faite connaltr'~
direclcmcn!. au p:'l:'!l1.icr office intermédiaire, quels ~ont ks
pays })Oill' 11''-'qllf•Js f'lJP ~f' lJl'O})OSC df'. Jni JhTCl' dN\ eolis }JU:'itê\UX.

6 --· Chaque administration doit communiquer aux administrations contraetantes ia liste das obj.ets dont l'admission
dans son pays n'es~, pas autorisée par les lois ou reglements.

li
EQU\Y.\.LEN'J'S

DES

'l'AXES

1 - Eu cxécul íon de l'arl icle G. § t, de la coHYPnlion concel'nant l'échange eles colis postau_x. lcs administmtions des
pays eunlraclanls iWr~·uivPul lnm:~ taxes d'aprt'>s lr:;~ •íqniY~
lenh; flU'cllr::::.' onl fix(·.-~. st~lon lPs inLiicalions du I ublean ci-aJtnexé (modele o·, cf. qu'elles doivPiü notifine au Bm·eau inLernationnL )H\1' r iutPrrn€diaire de l'administration dr~ poslcs
~n i~sr·s.

:.? En l'as dP ebaegPnwnl tltt syslellJt' munélaii'P dan:-;
l'un des 1mys snsr:tenlior.m;s, l'administ.ration de f'C pays duit
s'entendrc avec l'administration dcs postes suis!Ws pom· morliJier les ~~qnivalcnts; ·n apparlienf. a ePfiP d(•rnit~l'" adminif'tration dr faire notilil'r· la modification it IIJUSt \es anb·es of-·
fices de l'Union par l'in~Prmédiaire c1u Bnreau internationa~.
3- Toutc administration a la faculté de recouril·, si elle
le juge néccssaire, h l'entenfo pt·évue au parag-raphe m·•;c•~clc·nl
en cas dP mo1Jifieai inn imp(lrtant dam· la valem' de sa
monnaic.

IH
COLIS Ei'JGOM.BHANTS

1 - Sont consi-dét·és l'Ornme cucombr:mts:
a) les eolis (lépa!;sant "i m. 50 dans un scns qw.>lconque;
b) les eolis dépassant, dans 1111 ~"'".:, 1 metrc el, dans un
autre sens, 50 eentimetres;
.
t:) IDs colis qui. JHll' lrur ftJt'llll', lPur volumP 011 Jeul' friTgilih~ ne ~c prêfl~nL 1Jas facilPIIlOIJl. au ehargemenf avPr:. tl'auLn·:.;
GOlis ou qui demandent des précaut.ions spéeiale-;. l.eb qun
plantes Pf. arhustes en paniers, eages vides ou renfermant des
animaux vivants, boites à cigan~s vidP:-; ou hoites en fardeau,~.
meubles, vannel'ies, jardir ier~.", vnib' t'C'-1 rl'r.nfant~. rouct•;

vélocipedes, etc.
2 - Les admiuistrl!tions qui assurent des transports par
mer ont la facullé de considíret· comme ~::-no~mb~ant tout co-
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lie qui emprunte ces transpm'ts ·et dont le volume dépasse 55
décimetres cubes, ou dont une des dimensions ·est. supérieure
à 1m, 25.
3 - En ce qui concerne le caucul exact du volume, du
poids ou de la dimension des colis postaux, Ia maniere de voii~
uu bureau expéditeur doit être considérée comme prévalant.
~'auf erreur évidente.

1'11:\NSPOilT DES CAR'l'OUUHES E'l' AR."!'H.:LES SIMILAIRES

dt>

~st. réservée aux administrations intéressées la faculté
~·entendr-e sur lf~ transporL dos eapsnles et d~s eartuche~

méta;lliques chargés pour leSI armes à feu porta,tives et des
de fnsées ld'artillerie inexplosibles.
Oes objets doivcnt. ôtre solidement mnbaliL1s :\ rinlerieur
et à l'extérieur dans des caisses ou des barils et être déclarés
tant sur I e bulletin d'expédition que sur l'envoi même.

·~Jéments

CONDITIONNEMEN'l' DES COLIS

1 - Pour être admis au transporL, t.out. eolis doit:
1" --Porte l'a.dresse ·exaete du destinat.aire 1m caracteres la-

tins. Les adreSises au crayon ne sont pas a·dmises; toutefois,
acceptés au transport les colis dont l'adresse est éccite au
m·ayon à encre, sur un fond préalablement rnouillé. L'adresse des colis doit être écr ite sur l'emballage même de l'P-nvoi
ou y être attachée solidement et de maniere qu'elle ne puisE-e
se détacher. Il est recommandé d'insérer Jans l'envoi une
copie de l'adresse;
2°, être emballé d'une maniere qui répomle i\ la dtu•éf~
de t.ransport et qui pr·éserve assez efficacement le contenu
pour qu'il soit impossib!e d'y porter atteinte sans laisser une
traee apparente de viclation. L'emballage des colis pour Ies
puy~ d'outre-mer doit être particulíe:r:ement solide et bien
ronditionné, en raison des nombreux transbordements eL maHipulations que doivent supporter ces envoiSI; en particulier,
Iorsque le contenu cst ceomposé de métaux: précieux, d'objets
en métal ou de rnarchandises Iourdes, iJ rst indis.pcmsablc d'employcr. pour l'emballage, des boites cn métal résistant ou des
t~aiss\n en bois d'aumoins nn centimétre d'épaissenr. Toutcfoi.•,
sont acceptés, sans emballage les objets qui peuvent. fltrc emacceptés, sam; emballage, les objets qui peuvent être emboités. ou réunis et maintenus par un lien solide, muni de
plornbs ou de cachets, de manierr. ~l forme r .n n se11l d m6mu
colis ne pouvant se désagréger. li n'cst exigé. non plus
d'emballage pour les colis d'mw seulo piecc, ff'ls que pieees
df~ bois. métalliques, etc., qu'H n'e~t pas dans les usages dú
commerce d'emballer;
3°, être scellé par de~ cachets identiques ü la circ, pa1;
dn:.;; plombs ou par un at:tre moyen, aver. ernprninte ou mar·'~"'' spéciale unifonn'' de J'expéditenr:

~ont
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4°, en oGII do déOlttration ãe valeur, porter catte dédBra ·
tioll $U~ l'adrea~e dan~ la monnaie du pays d'origine, ~ans
rature ni surcnar.ge même approuvées. Le montant de cette
déclo.ral.ion doit, eu outra, être converti en francs-or par rexDédit6ur ou l)ar roffioe d'origine. Le résultat de la conversion
d{\it êtro indique QR!' -do nouveaux chifres placés à côté ou
au-dessous de ecnx qui 1·eprésentent le montan•, rl.~ la décla;ration dans la monnaie du pays d'origine.
2 - Les liquides et Jes corps facilement líquefiabi~.;; dulYent être expédiés dans un double récipient. .Ent[·e le premier (bouteille, flacon, pot, boite, etc. ) et lc second (boi te
en métal, cn bois résistant ou en carton ondul~ •Je .fi!Jlide
quahté), est ménagú, autf4nt que possible, un esp'le3 qu1 doit
être re1npli de sciure, de son ou de toute autre matiere
absorbante ou protectrice.
Cette derniere oondition est obligatoire lorsque le premiar récip1ent est part.iculieremeut fragile.

VI
BULLETINH o'EX~PKnl'riON E..'T DÉCLAHATIUNS EN DOUANE

1 Chaque C'olis doit être accompagné d'un bt.:~lletin
d'expédition en oarton ré1istan.t et de déelarations en douane
comormes ou anal .. gues nux modeles B et C ci-joints. Les
admmistrations se renseisnent réciproquemeot sur le numbre
de lléotaratwns en oouanj à :t'ournir puu1 cnaque c\e~tinat10n.
L'eJ:péditeur peut ujouter sur le ooupon du' bullelin
:i'e"pédU1on dQI oommunications relativea à l'envoi, l\ la condiUon t.outefoie que la lrgislation du paya d'origine n'y soit
l?&if contraire. Il a, en entre, la faculté d'indiquer, t.u verso
dq bulletin. d'expédition, la maniere dont il antend dimposer
du eolis, au oas ou la livraison ne pourrait être effectuée.
Qette annotation doit êire libellée en français ou dans une
langue connue dans le pa,ys de destination.
2 ..- Un seul bulletin d'expéditJon et, si les lois douanierea ne s'y opposent pas, una seule déolaration en douane
peuvent servir à plusieurs colls orrlinaires jusqu'au nombre
•.ie trois, émanant du mêmc expéditeur, soumis à la même
ta~e et destin6s à la :rr.Lme personne. Cette disposltion n'est
Dali applicable aux expédiés oontre remboursement ou avec
ddolaration de valeur, qui doivent êlre accompagnés chac"ln
d'un bulletin séparé.
Toutefois, il est loisible à chaque pays d'exiger un bulletin et des déclarations en dou:me distincts pout: chaque eolis en provenance ou à destination de l'étranger.
S - Les formules dn bulletins d'expédition et las déelara.tions en douane qui ne ~ont pas Jmprimés en langua fran()aise doivent. põrter un~ traduction interlinéaire dans cette
langue.
4 ...- Les buU~tins d'e::c:pédition aecomparnant le':l eollt
avee valeu::- déclaréo doivent porter, pour chaque colis, l'emPl'einte du cnchet qui a s~rvi à fermer l'envoi, ainsi que l'indication de la valeur déclarée d'apres los reglcs ment ionnéos
5ous le chiffre 4° de l'article V du présent Reglement.
.
Le poids exact en grammes de chaque colis avec valeur
dl'clarée doit être insorit par l'Office d'origine, tant eur
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l'P.drosse uu colis que sur le bulletin d'expédition, ü la placa
iJ. c c résel'vée dans oet.te formule.
5 Les administ.ralions contractantes déelinent toutc
l'HSponsabilHé quant à l'exaetitude des déelarations en
douauc.

Vil
ETIQUET'l'ES DISTINC'l'lVES

1 ----- I :ilaLJlie eolis, ainsi que le bullelin d t'XIH~dilion qui
y mppot·( P, doil être rPvêlu li" une diqueltl~ •·onformc nn
11Wdt'll•} D ei-anucxL• et iudiquant In uuuu~ro de l"cnrcgistronwnt d lt~ nom f.lu burnaú de dépôl. Le même buroau d'ori~

gjne Iw pout cmployer, en m•:me f ewps, deux ou plusieurs
séries d'étiquettes, suuf le cas oü les séries sont complétées
pu r un caractere distinctif.
2 - Le bulletin d'expédition c~L, •m ouln•, Jrappé par
Ie bureau d'origine, du côté de la suscription, du timbre indiquant le lieu et la date du dépôt.
3 - 14es colis avec valeur déclaréc ainsi qne leur bullof.in d'oxpédition doivent porlcr une étiquottc rougc avec
l"üulieation "Valem· décla.réc" en caracteres Jaf.ins.
·Í --- .Les colis grevés de remboursemenL ainsi que leur
lnJlletill d'expédition doivant. M.re revêtus d'une óf.iquette de
c~ouleur orange conforme &Hl modfile D, annex1í au Hóglemunt
d'ux1~eu tion do la Convent.ion prineivnJc.
fi -- Les colís à remcU.re par e~pres sou I, de múuw •tue
leur bullaLin d'expédition, frappés cl'unc timbre ou revêtus
fi"IJIIC étiquetle portant., (lll QTOS Haractf'tres, le moi. "E:xpres''.
(i -·-- Los colis urgent.s P,f. leR hullet.ins •fe~pódition y afférmtts rloivent porler tm~ ~~liquctl.c avec l'iudieatiun. Lres
apparcut: "Urgenf.".
'7 --- IJorsquo les colis contiennent. des especes monnay{\cs, des matiiwes d'Ol' ou d'argent. ou d'aufroR objQ{s pré~
cicux, leR M.iquo1fes p1•eserites pal' lf\S §§ 1, ~~. 1., ri et. {)
prút~~dmlf s nf. les timbros-posf e, H- i l y en a ({'appos(!S ~ur
Jp:-; c.oli8, doi vent Mre espacés afin qn' Hs 11e pnissf'nt servir
~ eaelwr dt~8 lésiom; da l'mnballage. lls JW tloiYfmt pa.s, non
plul!i, être repliés sur les (leux faces de l'emballagc de mauirre ü eouvril' la brodure.

VIII
COI~IS

FRANCS IJE OHOl'J'S

1 ---- Les culis à remeU.rc aux destinaf.aircs fraues de
droits on fi·ancs de droits de douanc seulemr:mt, doi\·cnt porler sur radresse ainsi que sur lcs hulletins d'cxpédition une
~~.tiquctt.e de couleur, avec l'indicution, en gros caracteres:
"Franc de tous droits", ou '' .Franc de droits de douane seulement". La même indication doit être inscrif.e par Jes cxpéditours sur les bulletins d'expédition.
2 - Tout colis expódié ''franc df~ droils" c!:lt accompugué dun bullotin d'affl'll.nchis~emcnt conforme au modêle E
ei- annexé, confectionné en carton de couleur jaune et dont
le recto est l'empli par le buroau cxpóditeur d'aprês la contcxture de la forn1ule.
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Un seul bulletin d'affranchissement peut servir pour plucolis ordinaírPs jusqu·au nombre de trois émanant
úu même expédít.eut·, suumis à la même taxe et destinés à
la m(!mc twrsunm·. Cet.le disposition n'cst vas applícable aux
colís eonlre l'f'IUIJuut·s••mt•tll ou avec \Ulnur déclarée, qui doívent. elre aecumvagn(~s ehaeun d'un }Hlllnl in sévar···. ll esl,
d'aillers loisible à toul pays d'exig·er un bulletin d'afranehissenwnt disl inel pour el1aque colis e11 JH'OVtmanee ou à
destinai ion dn h'~lranget·.
Lo hullt>l in craffranehiSSt'llWill f'~' solidemenl atlaehé
au bullet in d'expédit ion.
:3 - .\pJ•es la livi·aison au clnstinalail'e, h~ hureau qui a
effectw~ lP dt~duuatH'Ill<ltlt
pour le cGmptP de l'cxpéditeur.
remplit. ~~~~ \P qui ln eoneenw. les indications qui flguL'cnL
au V('I'~O du hulll'l in d'afl't·atwllisst>lllPIII 1•! lrammwt ec •lm·Hif'l' at·eompa;,:llé dt•f' pii·rt·:-; justificai i\ f'S. sous l'IIV('loppu ff'J'm(•f', sans iiulieatiun uu ennlenu. <llt lmn~au d'origine du coli::;.
Tout .. rois, dtaqut• .\dministl'alit.m a le droit. de fairc dfeclttt•J' pa1· des lntrf•au.x sp•;dalPllH'tll d•' ..;;ig·nr'•s Jp rPnvoi <le~
hullPI ins ~rafi'J·anchiH:::\I'llll'lll gr,.vt•~ de ft·ais Pl d1• demandnr
qu" ll's hullel ins t'f'll\'oy(~s dt; l'f'lt·angt•J' soit~lll II·ansmis à
un lnti'Ptlll d•~lt•rmin(·. Dan:-; t'P dt.•t·HiPr eas. lt• num du hureau
auquel les bullcl ins doiYenL •~lt't' l'f~IIYoyé~ PSI inscriL par lc
bm·nau l'XlH'd il eu,. du t•td is au t·••t·l o du hulh•t in lraffranrhisspment.
1 - .\ la réct·pl ion d'un hulldin d·a ffraudtissewenl indiquaut les l'rais débonl·s~··::; par le servict~ rlestinafaire, l'Admiutslralwn u'ongmc convertü le montant de ccs frais dans sa
]H'Oprt> mum1aif· :\ un I anx q•t'•dle l'ixc> ~~lle-mêrnc ct qui nc
doi!. vas él J'(' supól.'iPtll· au Iaux fix(· pom· r ··~mission des rnantlats dl'· posLP :t dpsl inalion du pays correspondant. Le Tésultat
de la t·on\ Prsion ••st ind iqw·· da11s le eo1·ps de la t'nrmule et
sur .l,, cnuvnn lal(·r·al d t.•onfil'mé l):tl' la signal m·e de l'agent
qui a 11()1,~1'1~ la cunv~>J·sion. \pr·l•s yoir· r·ei'Oli\TI~. lt~ tllontanl des
fl'ai::i, l1• ]IUI'PUII •l"ol'igitll' l'f'Illld i1 i"PXllf\dil.e\11' }f' ('llllflOll dtJ
lmllet.in et., le cas échéant., les pi•~ccs .iustificatives.
G Lor:;qlt·nn Pl1Yoi qui porfP l'r'd.iquette ··Frane th~
rlroils'" p:u·yienl. au St'l'\'Ít't' tlestinatair" sans hulletin d'al'ft·anchissenu·nl lP hun·au ~harg(• du dédouanement ~:·tahlit uu
duplicata du huHnl Í11, •~n ayant soin de substituer le nom du
pays d'ol'igiw· dl' l't•nvui i1 ('l'lui d1· l".\dminisll'al.ion dont il
rell•yp hli-tnl-m1~. Lnt·:-:qu" l1• lmllf•l in rraffl'anellissement esl
l)erdu apres livl'aison du colis, llll duplicata est établi dans
lrs mt~mes condi! wns.
ô -- Lm; hullel ins fl"al'l'r~uwil i:->l'li '''rll a l'ft~l'PtJI s aux enYois qui, ]WUr un molif quelconqw·, sOirL l'f~nvoyés à l'origim~.
rloivenL êlrc annulés pae les soins ~P l'Oft'iee qui effectnc le
rcnYoi et r~t rp ali aehés aux hulletins fl'expédition.
~ieurs

IX
l\LOim

'I'H.\NS1\TISRLO?\

IIE LOLIS

de:-1 colis posl.aux nnt n· pays lüuiteophe~
an moyen d'un sen·iee mal'itime di!·ect
p:;;l. ~·rfectw·~ .pat· le::; bllrcaux c·l dans les !ucaux lMsignés par
k:; Offict•:-; i nl f~t·~~ssés.
:2. I >ans les rapvod.~ enl1·e pays :-;épal't'·s vaJ· un ou plusieut·~ lerritoit·t•:-; inlerméctiaires, les colis postamc doivent
1 -

ou l'('liés

L't~ehangl'
~·ntre I'UX

IJI~
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süivre les voies dont les Offices inl.éressés sont convenus; ils sont
livré à découvert au premier Ofl'ice intermédiairc. Lcs Offices
ini éressés peuvent. s"cnt.endrc pour établir des échanges soit
à découverl., ::lOil nn ·sacs, panirrs ou compartimen1.s elos avec
1'euillcs de route directes. Dans ce cas. lesdits Offices arrêtent
d'un commun aceord Jcs mesm·cs nécessaires pour l'échange
des co! is postaux el lcs opérations de comptabililité .
•'3 - Toutefois, i! est obligai.oire de í'ormer des récipients
elos Jorsque !e nombrc dcs eolis postaux est de nature a enlraver les opérations d"uné .\dministration intermédiaire
fi'apres la déclaraf ion rle ccl te Administration.
Lcs récipients elos doiwnf. ôl.re rcnvoyés vides à l'Office
l'xpéditeur par !e prochain courrier, sauf autre arrangement
entre les Offices correspondanf s. Les panicrs. sacs et autres
récipicnts scmblablcs, nécnssaire,; à l'échange des colis, sont à
la charg·e, à parfs ég·alcs, des Ol'fiees qui s·en servent dans leurs
1·apporls r1\ciproques. sauf arrangPment contraíre.
4 - Les OHiees pari icipanl à l'échange dcs eolis urgent.~
s"entenrknl pour assurcr la rram;mission rapide et. autant que
possihlr, direct e de cr:s r:olis: crs Offiecs arretent également
d'un cornmum accorrl lcs rnesures nécessaires pour la comptahilif é.
5 - Lorsque, des colis postaux sont rétenus d'office en
cours ele lransport, soit par la poste, soit par la douane, J'éxpédif rur rloit ctrc Ü1Yité, par a vis de non-remise, à donner
ses instructions. Toutefois. cette rnesnre n'est pas obliga1o ire dans les cas ele force majeure. tcls que g-rhes. inondations, etc.

X
FF.L'!LLE DE TIOCTE: DESC!Ul'T!OC\ DES

COJ.I~

1 Les colis postaux sonl mscrits pa1· Ir hureau d'échani'xpéditeur sm· une fl'uil11• cJr l'Ottf.e conforme au modêle F,
annexé au vrf'srnl Rcglemenl, aYrr ton,; lrs dMails que cette
rormulr comport r. Ton t f'l'u i~- Ir;; O l"fkes corrrspondants peuvent s'entendre pour que les colis ordinaires ne soient inscrits
;;ur lrs fcuillr;; dr route q1ú•n hloc. avec inclicat.ion sommairc
rlc;; montants a honifier. LP.s lml!rtins 1fcxpédition, les mandais dr: rr.mboUI"Sf'nwnl. !Ps d<;clal·ai ions rn donanr• ..r.. les cas
,;chéanf. Ir.•,; au!l'e;; docnm<.'l!l;; rxig·•;s 1 11'ls que ractures. ccr1ificals d'originr·. tlP santt>. ri c.·. àinsi qn'; les bulletins E et
!e,; aYi~ de r~cppl ion. ,.;nnl ai tad11'•,.; ii la f1•u i Jlp d1! l'oute.
Les bureaux rl"échang·l' intrrmr>dia[J'e;;; llt' ;;onl. pas tenus
dr v<'rifir1· !Ps doe ument s aceompagnant les fcuillc•s de route.
2 -- LPs r(llis 11ostaux pour k :"l'l'Yice dP.s nrisonniers de
;.::·ucrrl' ,;onl insc1·i1 s sm· CP~! I' nH~nw fl'uille. mais sans aucune
fuJnification.
:3 Saur arraugcnwnl enntrairP dans lr·s l'Plations par
mer. lrs bu1·caux expédif 0urs doJYI'nL num é rol~~~· lcs feuillrs
dr route à rangle gauchc supéricur, d'apre.s une série annuelle
pour chaqur• bureau d'originP ri pour r baque hm·rau de rlesf ina! inn, 1•n mrnl ionnant anf anl que pot'siblr. au-dessotJS rlu numéro, !c nom du l)Uquf'hot ou dn bCLtimr_m! que cmport.e la
rl1'pêchr. LI' dPrnier numéro d"une année rloii. êtrn mentionné
sur la fcuil!P dP routP rk la premii'r" e::q,édit ion de l'a.nnée
l'iUivante.
~rc
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XI
AVIK DE RÉCEP'l'IO~.

1 - QUtmd un colís postal est l'objet d'une U.ernande
d'avis de t~ception, le bureau d'origine inscrit à la main sm·
ce colis et 8ur son httllelin d'ex:p,SdHion, d'une maniln'e tres
apparente, la mention "A vis lle réception" ou y appn~r l'empr(:liflte crun timbre port.ant "~\. H.''.
2 -- La formule d'avis de réceptioli est établie par ll•
bttreau d'originc ou par tout autre bureau ü désigner par
l'Oftice extJédit('Ur. Ri ellc ne par\·fent. pàs au hureau de destirttttion, c e lu i-ci dresse d'office nn nouvel a''is de réception.
Les avis de rMept.ion doivent Nrr formulés en fran1;nis.
ou porter ttne iradt.Iction interllnéaire etl cette langttc.
3 - Le bureau rlP rlestination, apr·es avolr dúmcnt rcmpli
la fbrtnule, Ia renvoie, ü découvert ct cn franchi~e ne port, à
l'lldtê~sn dP- l'exp~diteur du colis.
~ Vwsqun l'c:~q,~diteur détrlande un a vis de réccpl íon
d'Un colls postal post.ericurem.ent au rlét>ôt de eet objct, Jp
burcau d'origine reprodu H sur une formule d'avis de récept ion
t.têa f3xàcte rlu colis (bureatt d'origtne, da.te rlP. dépôt, numP.ro,
stlscript.ion). Cette fôrmttle este attachée it une réclarnation
modMe N, préâlahle.ment. rev1~tue rle I imhres-posl f~ représentafit la taxe prévue à I'artiele 5, § 6, de Ia Convention, et traitée
Mltltl les pt·t~scríptüms de rartleir XVI suivant. h eetfn excPption pr1\s QUf\ ('n cas de livraison r0gnW•re rlu coUs auquPl
l'avis de récept.ion se rapporl <'. Jp h111'nau do df'sl inat ion rPtiJ·~~
la formule N nt t·cnvoie l'avis de récept ion, dument rPmpl i.
it !'origine. de la maniere prescril f' par IP ~ :~ précPrlenl ..
5 - Si un avis de r!;Cf'pl ion, l'égulierPmPnl. demand1~ lHlT'
l'expédif eu r au moment flu dépôt, n·r~t pa~ parvcnu dans les
délais voulus a11 lmreau d'origim•, 011 pron'~dl', {lour r(·clallu'r
l'avis manquant, ennforménwnt aux r0~1cs frac•~es an ~ ~ pi't~
cédont. Le Jnrr·can d'origiw' ins1'1'i r. Nt 1~'''I' la mrnl ion "Dupli-~ata

de

l'ayi~ dP ré1~eption. ef1·. ''.

XJI
VÉI\fF'Tr.Nf'fON PAR T.I~R lWRBA.ll~ D't~r.H.'\Nnt~

t - A la rÃcP-pfion d'unc frnillc de rontf'. lP, h1n·ran
d'échange d1~stinat a ire prot'Mif~ it la Yéri l'iral lnn rlrs enl is postàux ct .. deH divr>r·s r:locutnmll~ insrrils sur cefff' f!~tlilln rt, s'll ~·
a li ou, opêre la constatntion dM manquanf s on autrcs irrégu1aritô~ uu moyon d'tuw ful'mnln {'onlnt·m~~ nu mndi~IP G annexé all présent RPglr-ment. C't PH ~c eonformant aux reglt~s
t.rae(~cs par· rartkln IX dll ltt~giPUII'!ll d'p~J·I'IJI iull dt~ r \l'l'altgomcnt collC<-'I'Hant les valem·s dêclnrf~cs.
2 ~ Les différetlceg de pPu rl'impot·tance en ce qui concerno lc \·olumc, la dimcnsion el le poids ainsi que les iT'l'égularilés qui n'et1gagent évid•'mment. pas la responsabilitP des
Aàminist.ruf.ions respcefin's solll
SI'UlPml•nf signalt~Ps par
hulletin de Yérification.
3 - Tout.es les différenccs qui potirraient. êtrc relC'Y~es
dans les bonifical ions !'f. misC's rn ('omptP dnivcnt etre sill,nalées par bullet in de vérificat íon au burean cxpédilelll'. Les
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hullétins de vérification régularisés doivent être annexés aux
fAuilles de route qtt'ils concement. Les corrections non
appnyées para dr~ piPcrs ,iu~tificntiYPS ne ~ont pas admises
pnr la revision.
XIII
COLTS flHEVJ<S~ DF. HEMD0URSE1\fF:N'f

! ---- Les co1is ~revé!' de remhonrsemcnt. ct 1es hul1etins

d'e:xp,~dit.nn

y afNrent.s dnivent pnrf.cr du ~<~f é de l'aflresse le
mot "Romboursement" écrit ou imprimé d'une maniere tr~s
nppnr·!'nt(• ot RUivi de l'indicatinn d11 montant du rcmbourserurmL dans la monnaie du pays d'origine, cxprimé en caracteres
latins, sans rafure ni surchar~:re, mêmc apprmlVée~. L'exnéditPnr doit. indiquer Rnr le cnlis et nu recto du bultetin d'expédition Bon nom et. son adrrssc, ~galement en caractéres
lHtins.
2 - .. rrout cnlis expédié contre remhm.n·semont est acoompugné d'un mandaf. de rembonrsement. conforme ou analogue
au modele H annexé au présent ReglemenL Ce mandat. de remhoursement., qui eRt at.tar.hé an lmllet.in d'expédition, doit
port.et· l'inclirat.ion nu montant du remboursement dRns la.
monnaire du pays d'origine et indiquer, cn regle générale, l'exnrclib~nr du cnlis comme hénéficiaire du mandat. Ccpendant,
ehaquP Ad•ninü;:.h'alion est. lihre dn faire adressr>r aux bureaux
•l'tH'izine dos eolis ou tt d'autres de ses hureaux les mandats
~lffer8llts aux envois origina ires de son scrvir,e. Le coupon
dn mnndat dnit indiouer le nnm et l'adresse du destinataire
rln cnlis, ainsi que le li eu et la date de dépôt de eet envoi.
::1 _ .. Snuf entent.e contraíre entre les
.\dministration~
cl'orig-ine et de destination, les mont.ants des mandat.s de remboursement sont _convertis en monnaie du pays destina.t.aire
par les so1ns de l'Administ.ration de c(l pays. qui !5e sert k
cct effet du t.aux de ~onversion dont elle fait u~age pour tr.
conversion des mandats de p'lste à. dest.inatJon du pays d'orlgine dê&1 colt~.
4-Immédiatement apres avoir encaissé le remhoursement
lP lmreau de rte~t.inat.icm o11 tout. autt•tJ hureall d~~imé par
l'Administration destinataire remplit. la partif' "lndications
de service" du rnanrtat de remboursement et.. apres y avoir apposé son thnbre à date, renvoie ce mandat franc. de port à
l'adresse qtli y est indtq'lée.
LPs mandat~ de rem])oursement, sont payées uans les conuitons déterminées par chaquc Administration en V1le d'assurer le payement rles montnnts des remboursemcnts aux expérlilem·s elAs rolis.
5--Dan le cas ou le destinataire ne, paye pas le montant du
remboursement dans tm déla.i de sept jonrs dans les relations
nntre les pays d'Europe, et d'lns un délai de I'JUinze .iours dans
ler! relations des pays d'Europc aYec les pays hors d'Europe et
de ce3 derniers pays entre eux, à partir ilu jour qui suit celui
de l'arrivée du colis au bureau destinataire, le colis est traité
eomme éfant t.ombé en rebut, conforrnément aux dispositions
dP l'articln XV. § :3, du pré~ent. lH•g·lenwnt..
CP~; dé!ais peuvent M.r·e M0ndus jtnqn'il un m~::lximum de
28 ,ioul's par les Administrations auxquelles len l' légiRlat.ion
on falt use obligatoire. L'expéditeur peut toutefois dema.nder,
tJàT' uné annotation libellée dans une langne connue dans le
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pays do uestination, le renvoi immédiat. des coli~ à sou adrcss~.
si Ie destinataire refuse de payer le montant du rembourscment lors de la premiere présentation.
Les mandat.s afférents aux colis postaux grevés de remboursement qui, pour un motif quelconque, sont renvoyés ~
!'origine, doivcnt. i\f r·p annnlPs pa1· )Ps soins de l'Offiee qm
effectuc le rcm.-oi.
· 6-Lon;que lcs mandats afférent.s aux colis grevér-; de rem-hourRenwnt sonl égarés, perdus ou détruits ayant l'encais:o;pmenL du remboursmnent, In hureau destinatairc• c•n Mahlit dC's
duplicata au nont du burcau expéditeur.
Les mandat.s de rcrnboursement égarr~s. prr·dus ou dHruit~
apre~ l'encaissemenf: du ren.1hoursemeJ?.t s_ont •'galt'tnenf rmnplaces par des duphcaf.a ou d<•s autol'lsatwns dn payemcnf.~
ar.res constatatinn par lcs dnux .\drninistrnt inns q1w fp mandai
na Mt~ ni pav•~. ni rf'lltiHmr;;(·.
7 - Les· mandats de remboursl'rttelll donf les hénHieiaires
n'ont pas r(•clam(~ Jc payemC'nt dau~ les délais de \·alidité fixés
par le Reglement d'exéeution dt~ l'AtTangemeuf eoncernant
l'échange des mandaLs, Ront. t.miLrl,s en conforllliLé llcs dispositionR des S~ 2 p(. 3 do l'art.iele YIII du HeglenlPllL d'exécution
de l'Arrangement concernanL lo ser\"ire eles r·ecou\Tcnwnts.
8 - Les dispositions dos ~§ 7 C't 8 de l'arf.i('le XIII d11 ReglemenL d'nxécuLion de la CouvenLion principnln f'Ollcernanl lP~
mandats inllélh-ralJlr.s anx IJénHiciairt~s ou 11011 encaisst>s par
ceux-ci s'appliquont égalmnrnl au servieP des eulis pnstaux
grevt's de remlwursprnerlf.
XIV
nÉEXPÉOfTT

J - Les colis postaux r~expédiéR par suilc de faussn dircclion sonL aeheminés par la voin la plus tlirecLe tlon peut.
disposer l'Offico réexpéditt~ur; ils ue pcuvent •~tre frappés dfl
droits de douanc ou antros par le dit Offiee. Lorsque la J'l~ex
redition entraine rest.itution des eolis à l'Oft'ice expéditeur,
Jc burcaux d'r~changc réexpéditPnr Jui alloue les bonifications
rcçues, :t}ll't\...; avnir signalt'· l'PI'I'I'Ilr par un hullcfin df' v1~rifi.
ratiou.
·
Dans le eas conlrairc, f• I si 11' rnonf anl. honifi•~ it l'Offien
réexpéditeur esl. insuffisant pour couvrir les frais de réexpédition qui lui incombent, il se crédito de la diff,~rence en
rorçant la sormne inscrito à :-;nJt avnir snr la rnnill~ dP rouiP
du bureau 1l'éclmnge t•xpédif,~m·. Ln Jnotif dn eettn rnctification est. rwtifit'· au dif. hurl'all a11 lt1m·0n d'un lmlletin dt> vr•rification.
·
Lorsqn'nn colis a M1~ admis à forl, l'cxpédition, par Rlliff~
d'unc errem· imputablf' au service postal, nt doit, pour eP
motif, 1!t.rc rrnYov•~ au Jmys d'or·igine, ou, si l'unc des prohibitions pr•'vncs à l'article J 5 dn la Cnnnmfion c'sl, eonsfaf.t'•t'
par lc burean d'échange d'pnt.rén au cours rles opérat.ions
d'1Schange. i! Pst. procéctP de la mt•nH' manierP qtw ~i cn colis
elevai{. ef.rp l'l~stif.tuí. Ü !'Offic~ t'Xpt>difPUI' pai' snifr de fansse
dirPction.
2 - Les coli:-; poslaux réexpédi•ís pat· snile de changemen(
lle résidencc llcs destinataires ou d'nnc PITem· irnpulal•lí: à
l'expéditeur, sont grévés à la charge des destinataires. pUl'
l'Ofl'lcc dfst:rjbut.our. d\me taxe 1·epré8ent.ant la quote-p,.rl.
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1·nvnnant à ce dí~r·nier Office, ü l'Officn r(~•·xp(~dHntll' nl, <il ~·
a lieu, à chacun des Offices intcrnu'diairP~.
L'Office réexpédit.enr se eréditt• de sa quntP-part sur·
l'Office intcrmédiairr on snr l'Office dn la nottYCllf' de~ I i naf ion. Duns le eas
In pays de réexpéditinn et cclni dC' la.
Honvelle destinaf.ion nc sonf pas limitrophcs, l•~ prenlicr Officc
intflrmédiairn qui rrçoit 1111 colis postal récxp1~cli1' se créditf'
du n1nntanf dt• sa quote-paf'l, pf rlc ecllc de l'Office réexpéditeur, Yis-à-vis de I'Offic1~ auqnnl il JhTP ed nhjet: f'L ce dcrnier, à snn lmu·, s'il Jú•sl ltti-tllt•me qu'un inter·médiairc.
,.,~[Jf~l.e, sut· l'Of'l'ice srlivnnL sa JH'OJH'C quol••-pal'L, eumulée
a\·l'e celles donl il a I enu eomph~ iL l'Officc pn~c~denl . .La
même opération se pourf'nlil duns h~s rapporf s pnf J'e lcs di ffércnls OffictlS partiCipant au I r:msport, jusqu'ü l'n que lP ,·nlis
postal pardrmw ü l'Officc dis!J·iuut eu, ..
Tnutcfois, si la taxP l'xig-ihlc pour le parcom·~ Hltl>ricnr
d'un coli~ ü t·{·cxp(•dif't' PSI aequiU(•p au monu•nl d~ la d•cxp(·dil.ion, e~t. objet est. lrail•' eonmw s'il (>fail arfressf' dirPnfPmcnt du pays réexpéditenr dans le pays de rlest.inat.ion, et J'ellli!-' sans l:u" postal(• au des1 inatair••.
3 - Les colis greyég de t'l:'lllbou n;emenl IH'Uv<•nt t'lLee t·éexp•'di(~s. si ln pays de la nouvellp clf'slinat ion PllLt'el icnL avre
('nlui d'ol'iginr 11n t'changc de cnlis gi'ev(~s de l'PIIlbourscmcnt.
Les colis sont, dans le cas de réexpédition, accompagnés des
IIIUJlda(s dt• I'CillbOUI'SPiliCJlf. crééH pai' h• Sf'l'\'ÍCC d or·igine.
L'Office dP la nouvelle destinai ion proet)de ü l'•'gard de la Iiquidation dn rembom·sf•nwnl. cnnmw si 11' ··nlis l11i aYaiL (·'"
dirPcfemcnl. 1•xpédi6.
- Les colis sont réexpédiés dans leur emballage primiLif ct. accompagnés d11 hulldin tl'expédit.iou cré(• par· le
hurean d'ol'i~ine. Dans Jp eas oü li' eolis doi f., pour un motif
quelconquf', ct.r-e rcmballt' nu le bnllctin d'expédition primitif
J'emplacfS par un bulletin supplémentaire, i I est indispcnsable
que le 110111 dn hurean d'originn dn cnlis rt le numr>ro d'l:'nregistrenwut pf'illlit.if figurent lanl snt· li' colis que Slll' I•~ lmlírt i 11 d'Pxp{·dif ion.

ou
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I - LnJ·~qlll' lrs oxp•:·dii.Pnrs d<' rolL" lolllh(~s Pn r·f'hut
ll'onL pas indiqll(~ ~111· le vnr·so dn ll11IIPiin d'exp(·rlil ion P( sm·
l'envoi rnêmn la mani(H•n dnnt. il doit ôtrn dispns•' dp leur coli~.
l'Officc tle dosl.inat ÍOII Rignale :'t l'Officp d'origine, rlam; )e plus
enul't d1'lai possil.Jle, lcs colis posl.anx tombf's on sou ffrancc.
A cet. cffet, il Pst fait nsagc d'une formule eonforme au modele .r ci-joint. 1ihcllée I'TI français ou romportant. une traduclion inter! in1'airc duns ef'l.t•~ langue. La disposit ion dn l'nxJlf'dit.eur nc pent ôtrc qn'une de celles prévurs m1 § 2 snivant.
En rcgle gt)néralc. le~ av_is de llOll-;L'~misn sont ~~í?hangés
Pttlre les Imrcanx ele dmll mahon d d'ortgmf\. ToutefOis. chaf(Uf' Office pcut. demanfler· qtw lns avis qui I'Oncer·IwnL so11 scl'vien soicnL transmis h :::;on Adntinisf J'{tf.ion crnt.ral1~ 011 ü un
hureau spécialcmcnt désigtH'. L':wis dn non-rnmise doif. iníliqucr, les cas Pr~hénnt, !e montant des Jrais do douam~ pf. ault·es donl. le colis esL déjà ~Tcv•' el. de ceux dont. il}HIIIrT'ail .~tr·e
f'm~ore grevé en raison a'un magasinage prolongé.
Lorsqno des colis postmu: avaut donnn lieu à un aYis <:;nnt
r~l it·~s ou réexpédtés avant la h~eeption des dispo~itionF: dn
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l'expéditeur, te bureau d'origine doit en être informé immédiatement, à l'intention de l'envoyeúr. Apres réception des
dtspositions de l'expéditeur, ces dernieres seules ~ont valables
et exécutoires.
2 - Vexpérlitenr rl'nn eolis tomb~ nn rebut pent. demander:
a) qne Je rolis In i soit immédiatemenf rfmvoyé:
b) que l'adrPsse dn eolis Roit rectifiér. on eomplétée:
c) que le colis soit remis à nn antre de~tinaf.aire ou qu'il
~oit. réexpérlié sur nne a.utre destination, ponr f\tre remi~ :lu
rlAsUnatairr nrimifif ou à. une aut.re personne:
d) que I'e destinataire primitif soit avi sé encore une fms:
r) que ]p coli~ soit vendn aux risrJl1PS rt ptSrils de l'nxpt~
dilenr on fraitP commp, ahandonné;
f) qn'nn cnlis grAvé de rAmbonrsement soit remis an desfinataire nrimif.if oü à une autre personne sans percept.ion rlu
montant. dn rembonrsement ou eontre paycment d'UnP. somme
inftir1r.nre h re11n inrliqll(~e orig-inairrmenf.. I.e p1'0cédé à snivre PH ee qui roneerne l'ammlaf.inn ou le remplaeemenf. dn
mnrutat. d0 rmnhotlrSf'mrnf csf rPlu i prrsrrit. an ~ 2 flf' l'arl ielf'
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ci-aprr~g;

lo eolig ~nit. remis nn dest.inatairc sans pcrception
df's frais de donanr. on de!=; autres frais dont. Ie cnlis cf. gmv(>.
~i l'expérlitenr ne rt'ípond nas du tonf
on PXprime un
désir non conforme aux demandés d'intruction qui lui ont 3t.é
adrf'sséps na r le hurean d'origine, 1'0ffice ne destinat ion n'Psf
nas t.Pnu df\ lui adrRsSfW 1m ríouvel nvis: rlans Cf'~ cas. IA coli~
In i f'~f renvoyé i\ ]'Pxpirat.ion ctn déJai fixé an § 3 suivant. Jl
cn rsf. fie m~me si l'AxpPrlifPur refm~e d'accnpf.er l'nvis de nnnT'Pmise ou d8 pn~7 f'l' !e dr·oit prr'Yll par lf' ~ () clP l'n!·l iclP ri tlP
la f:nnvf'nf.iC'n.
Lf'~ cnli~ pnsta11x qni n'ollf. pu t'\f.t'P n~rnis ~WY de ...;final.air·ns
pour une cnusp quclconque et. nont les oxpédifelH'R nuf. faif
abundem pur rt .'limplc. ne :.;ont pa::, rrr.voyf!s par l'Offkp, destinatairr. qni ]r-;;: f.raif 0 c·.nnfnrmf.nwnt :1 "H ]l;f.dslation intfs_
rif'ure.
;J - - Si dans h~ délai d'nn m0is, :\ par-I i r· de l'expf'.f1if.ion de
l'avis, I~ 1:-nreau de dAstinat.ion n'a p~s reçu des instruct.ions
suffisaPte,.;:. le~ cnl is est. renyoyé an hurean tl'origine. Ce
flélai est porté à cyuat.re rnois rlans le~ re1atio!1s a\·er lf's nays
d'outre-mer.
Lea eolis gardés en instam·e à la disposition dcs des;tinatairrs 011 aclrr.Hc::éfi pnqf,e r~~tantn son t comddérés com me tombés en rehuf aprt~s le d(~lai de com:ervafion prnscrit par leH
rêglemenf.s du pay~ de dest.ination, sans, t.ontefois, quP ce délai
pu lsse décassor quatrc~ rnois dans les relat ioD;s av{•r. les nays
d'ontt•(l.ffieJ' e~. un tnOI~ dans ks nutres relat1'm~.
Lc re!1voi cln colis rloit. avoir liett immédiatement. si In
dem:\lldP. dP 1'(\xpédit.enr forrnn1?e, soit par une annotation
}:lrénlal•le Rllr le blllletin d'expPditiou, snit en r(~PClP~\f• h l'avis
de non--rmnisc modele .T, u'a pas pu l:tl'e e.tt:cuLéc ou .ü',t t;aR
abouti .1 ln liy_rnison dn Poli~. Si l'P1péditmlr' a ajout.é i1 ~;;t
nouvollc disposHinn nne p,flPOll(~'-' in~trnct.ion ÃYent.ue1J(' (uuf_re adre~sP., etc.~, Ie eo1is n'est renvoyé que si cet.te disposition f:Ub~irliaire n'â eu. à son f.our. aucun résnlt.at.
4 - 'l'out co1iR dorit le de~tinatairr rst. prn·t.i pour 11n p1.ys
non part.ieipant à la Conventfon eonceJ'ttant. les ~oliH post::tux:
est tr~ité comme rebut, à moins que l'Office de ta premiêrP
dest,nattrm ne soU ett mesure de Ie f'~ ire parvenir.
q) qtH'
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Les colis à renvoyer à l'expéditeur sont inscrits sur la
feuille de route avec Ia mention "Rebuts", dans la colonnc
d'observations. lls sont traités et taxés com me les ohjets réexpédiés par suUe de changcnwnt de r~)~hlence rl0s •lf'st inatmres.
·
·
Dans le cas ou ces colis sont grevés d'autres frais que de
t.axes de rcnvni, nne spéeifical inn d0 ces fl'a i" rlnif. Nrc ajontéo
f;tn· le hnlleUn d'exp11dttion.
:> - Les articlf's ~ujct.s il déh'l'i0rafion ou à eorrupt.ion
peun~nt. seuls êf.re nmdtl~" in!lnédiaf.••menf, 111Ônw en route ü
l'aller 011 nu rei our, sans a\·is pi'f'alable t'f sans formalité judicjaire, au Jll'ofit de qui de droit.. En ca.~ •rlnmossibilUe de
vente pnu r· une cause qllekon,p!r, les nhjets •H~h~riot·és on cor-·
roJHJJtts ~··1ut défruits. Il••sf ,·lt·r~~s0 Jlrnc•\;_\t•t·htl dt• la vente

ou

la destruetion.
Une eopic du pL·oees-Yerbal,

(A

aeeomvagllét• d 11 hu lldill
d'expédition, est transmise au bureau d'orig·ine.
Ln })r-oduif. Uf' la Yf'ntP St'l't, f'íl pt·Pmirr Jicu, ü eOU\Tir
lcs frais qui f2.TI~Vent l'cnvoi. Le cas échéanf, l'excédent esl.
transmis an hltt'f'tlll ll'ot·igine JHHII' t·tre l'Pmis :t 1'rxp0ditiollt'.
qui suppoL·k les frais d•• l'<'llYni. LPs frais Iton eottv•~I'LH pat·
la vcntr f.omlwnt à la cltal'gl' dr. l'PXJH~dif,~lll' ·~I :~on! r·Ppt·i~
sut• l'OfficP d'orig-inr.

XYT

I -- Poul' !Ps rt;r,lnmations dP eolis posl.aux, nu rln mnn-dal.s d" rt'mhnut·spmf'nl non pnt'\'f'lltt~ Ptl rPtont·. il f'~~t faif
m.:age d'mw 'fm·mule I'Oll t'ni'lTif~ ou analogun au modele N
:tllfli'Xt~ nu pl'f.sPnt Rt'•glPITlf'llt.
L'Of'f'i('P du pay:-; tl'nrigilw
tran-.:mt•l t'Pif,. fnrnmlr• dir<'dPmnnf. tt I'Offien d1~ destin:1-l i 1111 .
'' -- TollLPfois, duns lt~~ t'f'lalions :1\'l't' lt~s pa~s d'oul.l'f'nwt· "t dP '~-;.; pa.y:.; l'llh'tl PUX. In d\elamal.inu P:~l ft·ansmi~"'·'
•lf~ hur·Pau il lmreau PH sui\'anf. la rn•~m~' \oie d':H'llf'tllin'''lll'tll
IJilü l'Pll\'lJi Q1Ji fait l'objl'! di• la J'i~rlamafio11.
3 -- Dans le eas pe(~vn an § ·I d-dossus, lol':-;qun I'Of1'il~l'
destinataire est rn état do foul'nir les ren5oigiWIJwnLs sur lt•
sort dMinitif du colis réclamé ou du mawiat dP rPmboursrmenf., il renYoie cetto fnrmulf~, t'evêf.tH' rks I'Pn;;ri~·nrntl'nl..;;
qne le cas comporte. à l'Offiec d'origin(•.
Lorsque Je sort d'un colis qui a paf;sé par' plusimH'S SPl'Vices ne peut êt.rc immédiaf cment. consta f!\ dan~ lP servi CI) du payR
<le de:oüination, l'OffieP destinatairl' rPnvnie la Jcn·rnnln :'t
l'OffiP.f' rfnrig·inP. Cf'lui-ci r.omplMe la l'ormnlP en y indiquo.nt ]ps détails df' In transrni~:;~inn nu f)]'PIHiPr' ()ffiet~ int,~r·
m<~rliairl' Pt, l'ailt'PR~lP en~uife :1 et't Ofl'ic·-P, qui y t~onF-l-guP J.. :-;
obsnrvations et l'envnif', évm1ft1f'llement, il l'Officn snivnnt. La
t·t~clnmation Ht• pmn·suif. aim~i d'Of'fii'P it Ol'fiee .insqu'it ~~·· qu1•lP

srwt dt~ l"nbjPt J'l;elarn(> !'oit (·fabli. L'Off'it·P qui n pf'f'f•CIII·'
la retni"'P nu df'stinatafl'P, ou qPi, le cas ,;PhPant.. no peut
ütablir. ni la t·PmisP, ni 1a IJ•ar.lRini~.;ion l'f~-~!:uli1\1'n a llllP aulJ·t•
Arlministrati.on, constatP ){' fait St 1 T' la fnnnule Pt la rPnYni'~
tl l'Offiee d'nrigine.
4 --- Dans le cas prl'Yu au ~ 2 ci-dessus. lt>R t•eeherdws ~l'
JII)UI'SUÍVI'nt. rlepuis l'Offi1~e d'oeigin~ jllsqn'it l'Ofriee de desf.inal inn. Chncun d'r>llX é'ahlif ...;nt· la fortnulf> les domléPs d·~
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la transmission à I'Office suivant et l'envoie ensuite à celuiei. Si les données dP la transmissinn à l'Ofifice suivant ne
peuvent être ~tablies, la formule esl envoyéc à l'Administration du pays de destinafion. L'Offire qui a f'fff'rtw! Ia rPmise
au destinataire, ou qui, )P t'as •'rhl'ant. 1w peut établir ni la
remise, ni la transmi~sinn r'~guliP-J't~ :'t UIH' antrP Administt·n-tion, conslafP Je fail. sur· la f'nr·rnult> r•t. la r·1~1lYnin it I'Ot'Ji1·n
rroriginl'.
':J -- Les fo1·mules X sont. t·,~digf'Ps en fl'alll.~ais ou porl.rnt
une traduetion int.Prlin•'airf' I'Tl retf.r langun. gllp:-; doivnni:
N1'e accompagnt'•es. aut.ant. que possihlf', cJ'utJ fae-simil1 1 dt• la
~mscription fie l"adresse. Ces formulm; sont fr·ansnlisPs, sans ll'tfrc d'envoi. sous enveloppe i'Prmf'ie. Chaque "\drninisl raJion esl.
libre de demand(lr. par tme not.i fi1~ation adJ'I'Ss''" au Bur·1'all
international, QU<' les t·t'·damations I}Ui com·«>r'lll'lll so11 sc•t·,·iet_•
soiPnt transmisPs. soit h son :\.dminisl!·ation eentt·a!P, soil. :'1
un hurPan spécialemeut désigné. soit cn:fin diJ·ectenwnt au
hureau de destinatioll ou, si t>ll1• ~~At SPUIPmPnf. inl1 1 t·nsst~(• a
titre d'intermP.diaire. an hnrpan d't'rhang·<· auqu('l I'PnYoi
a

M1;

expPrli(;.

·

XVH
IJEMA!IlDF.R DE HETil.\IT, DE CH.\NnEMg~T u'.\IHtE~:.:.q;; OP l>l·:
VF.MF.N'T' DU RF.l\TBOUHRBMENT

nr::f;nf.:-

1 - Lcs demandes dP retrait de eolis postaux et de r,hangement d'adresse sont soumisPs aux rêgles et formalitl~s pre8crites par J'articln XXX dn Hl'>glf'nwnt rl'rx,>culinn dP la f:onVPnfion prineipaf,..
~ En ras de dcmandn dt~ dPgrevenH'nf partiel d'un
eolis suiYi dP t·nmhmn'i-:Pnwnt, tlll JJnuvPau mandai. dP J'Pmhoursenwnf. Mahli potJt' IP 111onfanl rf''duit doif t•tJ·p joinJ :1
la demande.
Les mandai$ dt> rembour·st~ment annulés ou rcmplacéi;
sont dMruits paJ' lrs soins dP I'Uffire destinat.aire dPs enl is.

XYTJI
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1 - Chaqnc Adminisl ration l'aif. ~'tabl ir' mPnsuci!Pmenf.,
par charun de ses l1ureaux d'1'dwnge et. poul' tous Jes cnvois
rrçus de bureanx d't~ehang·o d'un ~"uI d mt•uw OfficP, 1111
Mat, conformP an nwdele K annpx,~ au fH'I~~Pnl flt'.gJnnwnt,
lles sommes inscJ•ifps sur ehaqw• ffmille d" r·out1•, soif ü sm1
r•r,>dif., pom· sa pal'f, r•t r·ciJ,. rte draennn de~-; Administration ill··
t(!l'eSSI~CS. s'il y a Iicu, dans Jes laXI'S perÇtWS par J"()ffice eX-·
ptSditcur, soit 'Ü sou débit, pour la part. renmant :t l'Officc
J'~CXP(~ditPur f't anx Offiees intermr 1 diairf'~.
(lJJ eas de rr.~
Pxp('dit.ion pf, de rr•lml, dnn~ les fax1'í-' it r•~eonn·ee SUL' le'i
d Pstina ta i J'PS.
2 --- LPS ,~tab K sont r•ns11if1~ 1 r'·eapiLulf:s par Jes soins
de la même Administration dans nn eomph• I, dnnt )i~ modi~l~
e.;;! (•galcment an11ext~ au préscnt Hh;ICJlll~nt.
3 - Cc compf.e, nccompagné des états pal't.iels, des feuiJ ..
les de route et, 8'11 y a lfeu, des bulletine de vérification Y.
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afférents, est soumis à l'cxarnen de l'Offier> emTe:::pondan!..
dans Je cuurant du mois qui suit cclui auquel il ~·~ rapol'le.
Les totaux no doivent i amai~ êt.r<· t·Pctifiés. Les erreUJ'S
qui potll'J'aidl! t!lt·c l'C'lf.'' t'•os do;\ 1;nl fai1·e l'oh.ict d'étaU; de
différcnee.
!1 - - Lc.-; t:ullitJI<~:-; IIIOII:-:tL··~k :qJJ''.: ..; uvuil' ,··Lé vérifiés et
aecepl0.~ du fHll'f et cl':u1 !.I' e, sou L ; ''~um(~s daus un compte gé-·
néral trimestriel par les ~uins d(• !'Administration créditriec.
Les Administration~ participantes ont, toutefois. la latitude de s'entnndre PJÜl'e í'llrs pour n'opérer ee résnmé que
semeslri•'liPmr,nl ou ammellPmenl .
5 Le soldn nísult.anl dt~ la balnne1~ .:lt·s eomptes l'(•ei-·
proques entre dcux Office!-> E:'St payé pal' l'Offic<~ dtíbitcm· :'t
l'Office crédileur de la maniere pd~vuc au ~ 1 de l'articlc
XXX\' I dn IU~glemenf. d'xt~cul íon de la Conn~ntion ltl'incipalc,
ainsi q11'au P1·oloeoln final du di! Ht'·g:ll~lllenl.
() ·-- L'ófahlissPHH'nl, remoi cf. lc paycnL!r11. de~ comples
doivpnt dt·p efh•d.wí.; dans lt• pltts hl'ef d(·lni pot::silJle ct. au
plus Lard, avant l'expiration du trimest.re suivant. Passé ce
délai. lcs ::;ommcs Jue:; pa•· nn CHI'Ít'l' it 1111 anlt·e Offiee sunt
produef.ivcs d'inh~rüts, tt 1·aison dt' 7 % l'an, ü dalur du .im11·
lle rcxpirat.ion du dit délai. 7 - Est réser·vée, 1.outefuis, aux Officc:::; inl.ét·essés, la fa<mllé de premire, d'un commun aceord, d'autres dispositions
que cellc.s qni sont formulée:::; dans le pt·t•sr·nf arliclc.
XIX
DÚ;O.\IP'I'E DES iti~MBOUHSJ<:.\1 E:\T~

1 -- :Saur enLenle conlxait"c enlee les Officcs inLérc~~t:·s. lP
•l<'eomplc r·clatif aux remboursements payés pae chaquc .\drninisiTation pom· lc eumpte d'une antro ~\dministration est effeetw• au nwycri tl'anrwxf•s al!x cotnplt•;-; pal'fienli<·t·s trnotlt'~lt·
l\1 ei-.iuint dl's lllnlltlals d1• posiP dl' .\dtnini;-;ft·at ion t~d·di
t.rice pour l'Administratio11 corrcspondante.
2 -- Du11s ces romptes dPs rembonr;-;t~llll'llh, qui sont
accumpagw:·s de mandat:::; rle rellluour·sem•·nt payés PL quitt.aneés, les mandais sont in~;erits par ord r··~ a lphah(•tique des
lmreaux d't>rnis~ion pf pm· onl:·n nuLn,;l'iqtll' d<~ l'inseription
des Inand::l'> dans les lTgistt·es de ct· but'l'<ltl. ~\ la fin du compie, L\dtuini~~tralion qui ra t'•fahli. dl~duif flp la SUilllllC lolalt•

de sa créance 1/2 o/o. représentant. la quole-part de l'Administraliotl ennespowlanl1~ dans le dl'oi!. de r<~mhourscnwnL
3 -La somme finalc dn compte particulier des remLourllH'lÜS esl. ajoutée. aulant. que possihle, it eclle du compte parf it~ulie1· d1•13 mandais de posl (' JHHlr lP mC·mp ~'Xt!J'f~ieP. La vérifical ion et .la liquidai ion d1' ees déeomptes sonl effect.w~es
selon de:-; t·~~g·les fixées pom· les décomptes des rnandats de
poste par· le Reglement d'exécution ue L\nangement concernant. le ser~vice des manda f s.

XX
Dl~CO:MPTE Dl<~S DH.OlTS FlGURANT SUH LES UULLE'f!NS

D' AFFR.\NCHISSEMENT

1 -

bour~és

Lc décomptc relafif aux rrais de douane, de., f!,;_
par chaque Administration pour le comptc d'unc autre,
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(:si cffectué au moyen ~e c~tnptes parti~uliers men~uels eonJur11ws au modele E b1s, ci-annexe, qm sont étabhs dans la

monnaie du pays créditeur par l'AdministraLion uébit.riee.
Les bulletintJ d'affranchissement sont inscripts dans los cornptes, par ordre alphabétique des bureaux qui ont opéré le dédouanament en suivant l'ordre numérique qui leur a été donné
par ces bureaux.
2 - Le compte pai•ticulier, accompagné des bulleUns rég-Iés, est transmis à l'Administration créditrice, an phiR f ard
il la fin du mois qui suit celui auquel lc décompf.(l R0 rapporfe. TI n'est pas drPssé de compte négatif.
3 - La vérifioation de ces décomptes est effectée d'apres
Jes regles fi:xP.es pour les fifícomptes fies mandats rle DO~tt> Pll.l'
le Rêglement d'exécution de l'Arrangement concernant le service de e ditR m'.lndats .
. 4 - Les décompl.m; de droils de dounne donn(•rlt. li eu à
une liquidat.ion spéciale. Toutefois, pour les Office~ 1111 i le
demandent, ils stint annexés, soit aux comptes mandats de
poste, soit. aux oomptes L ou M des dits Offices.
XXI
COl\JMPNICAT:nN IIE llOf!lJML>l'fS REf.ATIFfi A T.'l-~t:HANfiJ<; IIEB t:O[.IS

POSTAUX

1 -- Les AdminJslraf.ions se commtmiqtJellt n>t:!proqllPment, par l'intermédiaire du .Bureau international et trois
mois an moins avant la mise à cxecution de la ConYf'llf ion.
savoir:
a) l(l~ clisposilinu~ qu'nll(·~ arn·ont. pt•ines f'll ee qui rnncerne la limif e dP- poids, la déclarul.ion de valeu r, lr; colis
rncomhttunt.s, les rembour!emonts, le nombre de eolis qui ponv~nt êl re ar.P-ompagnrSR ci'nne sP.ule dóclarafion en donano et
J'admiRsion de communications manuscrito~ ~ur I~ bullel ju
d'expédilion:
b) s'il y a lieu, les limites de dimensions et de columnes
prévucs au ~ 2 de l'articlQ UI du nr·ésenf. Re~lemenf;
c) le fal'if applicable dans leut· service aux colh-1 postau~
pour chacun des pays cont.racf.ants, en conformiU~ ri~ l'arficlo
ij de la Convention concernant les colis postaux et de rarticlc I
du présent Réglement:
d} Ies taxe$ t.erminale~:J appliqut;i aux oolis post.aux;
e) les noms des bureaux ou localités qui particlperont à
l'óobange das colis postaux, ou l'avis que tous Ies bureanx participent à ce service:
f) un e:x:tra.it en langue allem3Jtlde, anglaise, espagnole ou
franço.ise, des dispo~itions de leurs lois ou reglements intérieurfll applicahles au transport des colis postaux.
2 - Toute modification apportée ultérieurement à l'ég·ard
des dispm~if.ion~ ci-clessus mentionéc doit ~tre· notifiéo saus
retard de la même maniere.

XXII
PROPOAI'rloNf.i

f

y~e~

DF:

MODIFICATtONS

ntr

RÊGLI•:Mt<:NT

n'F.Xl~CU'l'ION

~ Dans l'intervalle qui s'écoule enf,re les réunions préà l'ar.ticle ?-7 ~e la Convention prinetpale, toute Admini~

ACMS DO PODER BX8CUTIVO

tration d'un ues pays contractants a le droit d'adresser aux
autres Administratious particiJ)antes, . par l'interméuiaire du
Bureau international, des propositions concernant le:-; disposit ions du présent Réglemmit.
2 - Toute proposition est soumise au procédé uétermiuó
par l"arf icle XLIV du Rêglement, d'exécution de la Convention
pr·ineipale.
:3 Pour devenir exécutoires. les pl'opositions doivPnt
t·~unir, savoir:
n.) l'unanimifé des suffragcs, s'il s'agit de l'adctition de
nom ell1~s diEposif ions ou d~ la motlit'ication del' di~pmiiUons
d u rwésent articlc ou de l'ar·ticle XXIII;
c) la simple majorité absoluto, s'il s'agit de la modifieat.ion des dil:lpOsJUons des urticles H, III, IY, V, VI, VII, IX,
X, XI XII, XllJ, XIV et XV;
c) la simple majorité absolute s'il s'agit de la modificalion des auf.res articles ou de l'interpretation des diverses dispositions du présent Reglement, sauf le cas de litige prévu à
l'article 25 de la Convention principale.
4 - Les résolutions valables sont consacrées par une
simple notification du Bureau international à fontes les Administrations participantes.
.
5 - 'foute modification ou résolution adoptée n'eet exéeutoire que troi~ rnois, au moins, apres sa notification.
XXlll
ut:ntl!:

0(! fÜXjLI':MEN1'

Le prt:·:-;ent fU:-glement. ~rru ox:écutoirt? à part.ir flu .Ít''H:Jt' dH
la misP Pn Yigmmr fle la Conveution.
li aura la môme durée que cottc ConvenLiou, à muius
qu'il ne soit renouveló d'nn eommun ucco1·d entr-e lcs TH:\rties

contractantos.
F' a it. it Madl'id. ''l IrPnü•

uon·tHht·f~

mil nPuf cenf vingt.

Pour l'Allemagne: llouue. -- Sclwu/l. -

Ortl·..

Pou1· l:t Hépnllliqw: AJ ~-;entine: A. lJorrera •\'idw!SI)l/,
Pour· · · \tüt•idw: T~·f,,!ra,J,
Pottl' In Helg-ique: A. Pirarrl. - Tixlum.--llttb. Krnín!.
Pour la eolun i e du GollgrJ hclgc: J/. /Jale-tvyclc -

a.,

Tnndeur.
Ponr
Pou r·
Aderu':.
Pom·
Pour
ia Plo.ia.
Pour
Pour

la Bolivifl: l.uis nodri(IUf!Z.
Ie Bré~il: Alcihiades Peçanha. -- J.

llenl'i~l"f!

la Bulgarie: :\'. Startr:h.e({. -- V. Bouhn'lkoff.
Ir Chill: A.. de la Cruz. ·- PlorPnr.io Mo,.quez de
---- lins. Cousifio.

la CJbino: l~irm Ji'oil- Tch.eng.
la Il<"publ i que de Colnmbie: n·. Jluc Lr:llart.
Gab1·iel Roldan.
Pour la Répnblique de Costa-Rica.: Manuel M. de Pa-alto.
Pour Ia République de Cuba: Juan Iruretauovena.
Pour le Danemark: Hollnagel Jensen. - Holmblad.
Pour la Républiqne Dominicain~: Leopoldo Lov!lacc.
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Pour l'E'gypte: N. T. Borton.
Pour Ia République de l'Equateur: Luis RuúaUnú Dávila.
Leonidas A. l~eruvi.
Pour l'Epagne : Conde de Colombi . - José de Ga:rcia
Torres. - Uuiflermo Capdevila. - José de Espaüa. - Martins Vicente. Antouio Camac/io.
Pour les cnlonie~ espagnolPs: Bertuu·du Rulland. - 1llanuel G . Acebo.

Pour I'Ethiopic: 1Veuldeu-Bm·hane.
Pour la .Finlandc: (J. E. P. Albt·echt.
Pour la France: Jl. Lebon.
Pour J\I. GP.orges Bonn e!.: .11. Lcbon. -

G. LJlin. -

P.

Barrail.
Pour l'Algt!rie: Jl. 1'1'euillé.

JJouillUJ•d. -

Pour lei colonies et protectorats français de l'Indochine:
J ml ré 1'nu:et.
Pour !'('Cst·Jnhlí' clf-...: aulres cololtifls fraw;atscs: G. Dc-

mm·tial.
Pour· la
Pour le

Grt~C'(': P.
Guaft~nmla:

Scussi. - Tlt. Pcnthéroudulils.
Juan J. Ottcqa. - Enl'ique 1'rau-

11Wnn •

.Pour la IV!publiqur d' H ai LI: Lnis Jla. Solé1'.
Pour la H(•publique du Honduras: Ricardo Beltrán

y

l!ózpidf~.

l'nur la Hl;;'gric: (). dt? Fr:i~r. - G. Baron Sz.alay.
Pnnr· I'JllfJC' J)ritannique: G. B. Clm·lre.
Ponr J'Jslandr: Hollnagel Jeilsen.
Pnu1· I'Ifa!iP Pl Ir~ l'Olouirs italienne~: E. /Jellllati.
S. Ortisi.
Jluur· Jp .Jap,,u: S. ,\'a/,·rtnishi. --- Aroji1·u Miara.
Y.
HiratsU!ia.
PoUI' Je Clwsen: .'i. :Yoi.·rmishi.- ..l1njido Miara.
l'.
1/lratsulw.
J>om· l'rnst·rnbl" ;I c·~ aulr·e~ d(~w·ndance~ japonaiscs: S.
Sol1anishi. -- Arajiro Jliura. --- Y. Hiratsttlw.
Poue la Hépublique de LilJ··~ria: Luis Ma. Solb·.
Ponr I e Luxembourg: U. Paber.
Pour· lc l\lat·oc (à J'Í)xclu:-ion de la Zo11e csvaguole):
Gc:rarrl JO}J!/. -- .I. lValter.
Pow· le MarO!l (Zone pspagnole); ~.11. .4gtt'ÍI'1'(' df' Cdn'(''f',
L. Lopez-f?e;·rer. --- e. Gm·cia de Casl1·o.
J>our· Je Xiearagua: .:.ll. lg. Terán.
Pour la :\orvegc: Summerscltilll. - l(l.ilus Jielsiny.
l'our la Hépubli(JUl~ dP Panama: J. JJ. Arosenwna.
l'oUl' lf' Paragua~·: FeJ'naudo Pignet.
Four IP~ Pays-Bas: .l. 1l". Kummell. - J. S.. ·1;. Geldcr.
Pour IL'S Imles nécrlandaisPs: lViaman. - \V. P. Gerries Oosverbeck. - J. 1~an der We-r,i.
Pour les co1onios nécrlandaJse.:; en Amérique: \Vigman.
- W. F'. Gerdt?s ()nstr?·lH?r?lr. - J. ?'fW der Wer{.
Pour !e Pt~t·ou: lJ. C. Cr1·ca. - O. lJm·;·enechea y llay(Jado.

Pour la l'l'rso: 1/ussr.in K1wn Alai. - C ..MolitOJ'.
Pour la Pologrw: "\V. JJob,·owolski. - Maciejewski. -

Dr. Marjan Blachier.

Pour le Portugal: Henrique bfousinho de Albuquerqwe.
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Pour les. colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal Elvas
Florlado SaJtta Barbara.
Pour les colonies portugalses de 1' As i e et de l'Océanie:
1 os~ Emilio dos Sant~Js e Silva.
'
Pour la Roumanie: D. G. Marinesco. - Eug. Boukman.
Pour le SalVador: IsmaeL G. Fuentes.
Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et Slovenes: Drag.
Dimitri11evitch. - S. P. Toutoundjitch. - Dr. Fran11a Pavtitch. - Costa Zlatanovitch.
Pour le Royaume de Siam: Phra Sanpaldtch Preecha.
Pour Ia Suêde: Julius Juhlin. ---. Thore Wennqvist.,
Pour la Suisse: Mengotti. -F. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokm· Ruzicha. - Václav
Kucera.
Pour la Tunisie: Gérard Japy. - A. Barba1·at.
Pour la Turquie: Méhméd-Ati.
Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.
Pour les E'tats-Unis de Venezuela: Pedro-Emilio ColZ.Barcelo. - A. Posse.
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ANNEXES
OFPJCE EXPÉDJTEUR
DU PRÉSENT TABLEAU

OPPJCE DBSTJNATAIRB
DU PRÉSBNT TABLEAU

ti

A.

·•··••··•····•·•·····•··

ÉCHANGE DE COLIS POSTAUX
ENTRE PAYS NON LIMITROPHES

Tableau indiquante les conditions auxquelles peuvent être transmis à découvert à I'Office des postes d ••••••••••••••••••••••••• ,
ar l'Office des postes d •••••••••••••••••••••••••• , des colis postaux à destination des pays auxquels le premier Office est à même de
~rvir d'intermédiaire au second.

Pays
de
destination

1

Désignation des pays
intermédiaires et des· services
maritimes à employer

Veles
de
transmission

2

I

3

Total des Frais a Bonifier
par l'Office •••••••••••••••••••••
à l'Office •••••••••••••••••••••••
Taxe
au poids

Droits
d'assurance par
300 francs

4

5

>

~
8
~
fD

Observations

tzj

"~
1;1;1

6

o

3
~

B

(RECTO)

Numéros d'enregistrement

COUPON

Peut être détache par le
destinataire

Pays d'origine ............................................... .

Application
du
timbre poste
011

indicatlon
de la
taxe perçue

Valeur déclarée
BULLETIN D'EXPÉDITION

Ci joint •••••••••••••• Nombre de déclarations en douane ••••.••••••••
Montant du remboursement
A' ........ .................................................. •

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

Nom et domicile de
l'expéditeur:

(Li cu de destination)•••••••••••••••••••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(Rue et nurnéro) ••••••.•...•.••.•.•.....•......•...•.....•.•••••••••••.•••••.••••••••

j----------------------------1

I

----------------~----------------.--------------------------1

Droits de douane (1)

Pois

Timbre de la douane

Acheminement:

'--------~----~----~------~
(1) Cadre à remplir par le bureau d'échange d'entrée ou par le service de la douane du pays de destination.
B

(VERSO)

INSTRUCTIONS A DONNER PAR L'EXPÉDITEUR

Pout le cas oü la livraison du colis décrlt au recto du présent bullefn

n~

pourrait avolr li eu je demand (1) ••••••••

.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
(Signature d; l'expédit;ur)

............................................
(1) Consigner l'une des mentions contenues dans le cadre ci-dessous.

L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut demand~r:
a~ Que le colis lui soit immédiatement renvoye;
b que l'adresse du colis soit réctifiée ou complétée;
, que le colis remis à un autre destinataire ou qu'il soit réexpédié sur une autre de3tination, pour étre remis au
destinataire J:rimitif ou à une liutre personne;
d) que le destinataire primitif soit avisé encore une fois;
e) que le colis soit vendu aux risques et périls de l'expéditeur ou traité comme abandonné;
f) qu'un colis grevé de remboursement soit rémis au destinataire primitif ou à une a·1tre personne sans perception
du montant du remboursement ou contre payement d'une sornme inférieure à celle indiquée origirtairement;
g) que le colls soit remis au destinataire sans perception des frah de douane ou des autres frais dont le colis est grevé.
RÉCÉPISSÉ OU DESTINAT AIRE

le colis désigné )
Le soussigné déclare avoir reçu {
au recto du présent bulletin
le3 colis désignés
A ••••••••••••••••••••••• , le •••••...•••••••••••••••••• 192 •••••

f

(Signature)

.....................................
Leia de 1024. -
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1 -

Administration des Postes de ••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••
ou
Administration des Chemins de fer de •••••••••••••.••••••••••.••.••••.••••

UEU DE DESTINATION:

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

c
DÉCLARATION EN DOUANE
M .. ..................................................•..........•.•...•
COUS POSTAUX

POIDS
DÉSIONATION DU CONTENU

Nombre

VALEURS

Brut

-

Espece

Grammes

~

>

~
8
~1.':1

Net

al

Grammes

- -

,-

~
tz1

g..,

g

•••••• t

••• '

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••••• •

192 • •

L'expéditeur,

····················•····••·

fB
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1 uawns SLt

E

(RECTO)
COUPON
L ,expéditear

da colis *)

o

Timbre du bureau
d'origine

N ..... .•.....•

de la botte *)
avec valeur déclarée de . ................. . Pays d'origW •.

~~~~~~~. ~.~~~~~~~~:~~~~~~;...............

déposé ••.•....... à ..•...•.....•....•....•
pour M .......... ..............•..•......

à ....................................... .

a payé les droits indiqaé s aa verso.

n>

~

ú. · .colis *) N....... . de •••..........................•.•.•...•....••.. •avec valeur

r.tl

dél!larée de . ............... -. .. expedié . ................... par . ....................... .

g

........................... à l' adresse de • .........•..••.•...••.•.........•••.•.•..•..

~

La botte *)

•.....••.•....••.•....•...•.....•.. . à . ...........•......•..•.....•..........•.•....•

. . .•••••. • · · · · · · · · • · · • · • · • ·
domtcile

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

doit (dotvent) ~tre remis. · .. · .. · · .... · .franc ... • · ... "···· .. ··.de

toas droits ··)
droits de douane *)

8
"C:'"

~:
lll:l

g
8

:ao

*) Biffer le superflu.

A re~tvoyer au bureau de •....................•.........•....................•......
(lndlquer le nom dLl bLlreau d'origlne ou, le cas échéant, celut du bureau d'échange).

w

2

2

E

(VERSO)

(doit ltre lmprimé en sens inverse du recto)
DÉTAIL DES DROifS DUS

Timbre du bureau
qui a fait I' avance,
des trais

(daas Ia monaie du pays destinataire)
TOTAL DES FRAIS DÉBOURSÉS

Drolts de douane . ..............

1 •••••• 1 •••

Frals de remballage . ..........•

1 •••••• 1 •••

o

(voir le détail sur le coupon)

Drolts de dédouanement ......•.
Autres jrais . ..........••.•.••.. ••••••1••·1~~§

..............................
Total ........•...•

s oit

(dans la monnaie du pays de destfnation du colis)

•I ••••• •I •••

o

*) Dans la monnaie du pays d'origine
du colis.

soit

>

~
8
~
Ol

,

1,;1;1

(à convertir par l'Office d'origine
du colis

1,;1;1

:><
1,;1;1

*) •••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••

Timbre du bureau
d'origiae du colis

-

N. du registre

I

Date

Bureau qui a fait I' avance
des frais

Registre d'arrivée

Converti par

N. •. • •• •.

(nom de l'ageot)

I

Signature de
l'agent
Timbre du bureau
recouvraot

o

§
~

E

bis

COMPTE
des frais payés par l' Administration d ••••••••••••••••••••••.. pour le compte de l' Administration de ••••••••••••••••••••••••••••
~oisde ••••••••.•••••••.•..••.•••••..•.••••• 192 •.••

~uméro

d'ordre

Dates

Bureaux qui ont fait
Bureaux déboursants
l'avance
des frais

Montant de chaque
bulletin

Observations

~

Ol

8
;g
t:::)

1:1:1
::;I
1:1:1

~

1:1:1

·O

d

t-3

~

Totaux •••••••••

ffi

ADMINISTRATION DES POSTE3

ÉCHANGE AVI!C L'OFf'ICI!

d ••••••••••••••••••••••••••

d •••••••••••••••••••

F

Numéro d'ordre de la feuille de route
Nom du paquebot

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

FEUILLE UE ROUTE
11,111_ COLIS POSTAUX EXPI!DIÉS PAR LE BUREAU D'ÉCHANGE D •••••••••••• • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••
AU BUREAU D'ÉCHANOE 0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Timbre à date

-

o

Départ ( .••••. c envoi) du ...•...•.....•....•••••.•...• 192 .••••••• , à ••••••• h ...••..•• m. du •••••••••

Arrivée •...••...•.••• du •••••••...••••...••••.•.••••• 192 .••..... , à .•.•••• h .•••..••• m. du •••••••••

Bureau

Numéro

-

Nombre
de colis
l'enre- postaux
d'ordre de
gistrement

4

3

2

1

d'origine

Poids de
chaque
Valeur
colis avec déclarée
de destinavaleur
tion (*)
déclarée
5

6

7

Bonifications de taxes
et droits
par l'Office
expéditeur à
l'Office
correspondant

par l'Office
correspondant à
l'OHice
expéditeur

8

9

Montant
des
remboursements

I

-----

otaux •••.....•• i .............................•..............

11

10

I

T

Observations

I

----- ----..........

~~:::-:-~,~~~~:~~ ~~~::::~~ ..........

-

L'employé du bureau expediteur,

••••···•••···············•·····

r> Ne pas remplir dans les casou le3
~

cJ. 1924 -
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1-

L'employé du bureau destinataire,

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

coli> sont adrenés au m!!lu b.trl!a'.l qr.te les feuiles de route.

ADMINISTRA TION
DES POSTES

o

G

d •••••••••••••••••••••••••••

SERVICE DES COLIS POSTAUX

Timbre à date

>

~
Ol
8

BULLETIN DE VÉRIFICATION
pour la rectification et la constatation des erreurs et irrégularités de toute nature reconnues dans l'envoi de colis du bureau
d'échange d ••..•.....•.•.••••......••••••.•................••.......•...........•.•....•..•.•••••......................•.•.••••••• ~
par le bureau d'échange d •.......................................•..................................•••..•..•..•••.•••••••

to::!

g
~
toJ

X

toJ

o

Expéditions ••.•...................... 192 .....

c

e-2

~

o

MANQUE DE COLIS
Numéro

I

II

I

d'ordre

j_______

I

de l'enreglstre-

I

ADRESSE

Lieu d'origine

(aussi exacte que possible)

ment

Montant du port
bonifié

Vérification
du bureau
destinataire

Observations
I

I

I

I

l

(

I

I

j

8:

M

(G) continuação

AVARIE DE COLIS
Numéro

ADRESSE

I de trement
l'enregis- Lleu d'origlne de l'expéditeurIdu desünataire
I
I
I
I

d'ordre

Co ate nu

l

'

Valeur
déclarée

Poids constaté

lndication
du recipient
(panier,
sac, etc.)

I

I

>

~
8

Description et cause apparente de l'avarie ou autres observations.

rJl

~:

IRRÉGULARITÉS

t:!

~

(manque de la feuille, emballage ou fermeture insuffisants, etc.)

t;l;2

Erreurs

I

Numéro
d'ordre

Ide

l
Total

Nom et adresse du
destinataire

1' enregistre- Lieu d'origine
ment

I

Poids

I

'

.••.....••••....•....•. le •......•••••••.•••• 192 .. .

Rectification
du bureau
destinataire

Montant d u port
bonifié

I

I

Total vérifié
Vu et accepté

• • . • • • . • • • • • . • Ie . . . . . . . . . . . . . . 192 . •.

~

t;l;2

I

Cl

I

~

~

L' employé du bureau destinataire,

..••.•.....•.....•••.....•••.•.••••.•.•.

Le chef du bureau expediteur

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

H

(RECTO)
COUPON
ou
mandat
de
remboursement
de .••.••.

(Montant en chiffres)
pour
le colis no •..••.•
céposé
le ...•.•....................... ......•..• 192 .•.

à............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . par

1

!M.•••••.... •...................•••...... • .... .

IMà .•..•.•.•.....
....................................•..•.......
~.~·~~.~~~..~~............... .

ADMINBTRATION DES POSTES O••••.•••••.•••••.••••••••.•..•••• ••.• ••••
MANDAT DE REMBOURSEMENT INTERNATIONAL

de la somme de- · ---( en chiffres arabes)
(les unités en toutes lettres et en caracteres latins)
Pour Ie colis postal n •.••..•.. expédié le .•••.....•••...••••••••. · •••• • • • • • • • • • •
Payable à M •••••..••.•.•••••••••••••••••••••••••••••••••. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lleu de destination ...................•.............. , .. ·. · · · · · · · • ••· · · • · · • · · • •
Adresse du destinataire •••••••••.••..•••••••...••••.•••••••..••••••••••••••••••
Pays de destination •••••.•••..•....•.••.•......••••.•• · · · • • •· · • • · • · · · • · • • • • • • · ·

...,c:omme
versée

(Monnaie du pays
destinataire du colis)

lXI

::=

~

INDICATIONS DE SERVICE (*)
· · · .•••.••••.... · · • • • · ·
N um éro d,emtss1on
,
.
.
Date d émtss1on.
. . . . . . • . . . •• . •• . . . • •. . 1
Burêeu d'émission .•...•.•.•......••.•
Pays d'émission ...•••...•....•••.••••.
Sfgnature de l'agent qui a dressé le
mandat:

>

~
8
~
trJ

1

Timbre
du
b
,
urea1;1
d émisston

trJ

o

~

~

o

(*) lndications à remplir par l'Office destinataire du colis apres l'encaissement du montant du remboursement.

!

I

.H
(VERSO)

(Cadre réservé aux endossfments, s'il y a lieu)
QUITTANCE OU DBSTINATAIRE

Reçu la somme indiquée d'autre part
Lieu ••.................••...•........•.......•••••.•••••.•
Le................••....••..........•..• . . . • . • . . . • . • • 192 ••••••••

>

~
8
C'll

Signature du destinataire:

g
1:\1:1

::a

Registre
d'arrivée.

No • • • • • • • • • • • •

Timbrt du bureau
payeur

o

~
1:\1:1

2!oi
~

J
ADMINISTRATION DES POSTES d •.••••••••••••••••••••.•••.•••••...•.•..•••••••• • • • • • • • • •• • •. • · · •• • · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

(Colis postaux)

AVIS DE NON REMISE
Le ......... colis dont ci-join ........................ bulletin ....................•.. d'expédition no .......... originaire ........ .
de ••....................................................................................•. se trouve ...............•....••.......••
.en souffrance à mon bureau pour le motif suivan.:
a~ Le .......... coli~ ................. été refusé ... : ........ par le destinatalre (1).
b Le ........... colls .nu ............ pas été t eclamee ......... (1).
c Le destinataire est lnconnu, absent, parti, décédé (1).
d) L'adresse est insuffisante ( 1).
e) L'adresse du colis n' est pas conforme à celle du bulletin (1).
les fra1s de douane (1).
f) Le destimire rduse de payer { le remboursement (1).
les autres frais dcnt le colis est grevé (1).
g) Le colis est grevé des frais de d ouane et autres s'élevant au total à ................................................Pour
prolongatiJn de magasinage cette somme sera majorée à raison de .................................•
Priere de demander Ies L1 structions de l'ex~editeur et de lui faire connaitre que, ci ses instructions ne me parviennent pas
dans un délai de ................. mois, le .............. colis lui sera ............ réexpédié ........... sous suite des frais.
Timbre à date

o

>
o,

~:

fll

g,
g
';:I

t-'1

:;::;1'

~

:;r:!
C)

d'
~

~

Q

Signature :. .......••••••••••••

to.)

s·

~

REPONSE
a) Présenté encore une fois au destinataire................... { M ••.••••••.••••••••
b) Remis
rue .•.•.•• no ••••. (1)
sans perception. . . {
du montant du remboursement de •..••.••...... fr •••••••••••• ct.
centre payement ..
c) Réexpédié à M ....•....••...•.....•...•..•...• rue .•.....••.•••••...• n' •••••••••• (1)
d) Réexpédié à sou point d'origine {1).

à..................................................

Le •••••.•••• colis doi •••.••.••• êtra

L'expéditeur fait abandon du colis (1).
L'expéditeur demande que le colis soit vendu (1).
L'expéditeur demande que Ie colis soit présenté encare une fois au destinataire, sans perception des droits de douane ou des
1utres trais dont le colis est grevé; l'expéditeur prendra ces frais à sa charge.
L'expéditeur n'ayant pas repondu aux demandes d'instruc1ions qui lui ont été adressées, le •.....••.• colis doi. ....••••••• être ••
·envoyé ............. à mon bureau à l'expiration du déJai regJementaire (1).

>

~:
tD

8
;g:

,.o
tJ:l

Signature: •••••.•••••••.••••••••••••••

toJ

X
o
tJ:l

c:-

Timbre à date

o
( ) Biffer les indications dont ii n'est pas fait usage.

~

CORRESPONDANCE

ADMINISTRATION

AVEC L'OPPICE

DES POSTES

d ••••••••••••••••• -..................... ..

d •••••••.••••••.••••••••••••••••••••••

E L\ T .\\ENSUEL

des somme; que se do:vent réciprJquement 'Adminh ·· ti : i~~s po 3tes d.... . . • . . . . . . . . . . • . • • • . • • • . • • • • • . • • . . et 1' Administratlon
des postes d .•••••.•..••••••••.•••••••••••..••. , à t:·r~ (~.~ rra.ls pour les cods postaux livrés par les bureaux d'échange dépen~
dant de la premiere Administration ao bureau d'écltan ·" i ...
Mo.,

.••••••••••••• 1C·2

cl

II

I. Avoir de l'offic ~ .,t2 ti :~;iairc
(Colonne 8 de la ,,rnl:l: ..: F)

expéditeur
Taxes et droits
(Colonne 9 de la formule F)

li. Avoir de l'Office
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Dates des feuilles
de route

CI:S

= .

=
'=
""'
CI:S

Q)

Q

.

=

"O

=

'"d

~

õ -õ
>

'õ -õ
>
c:

õ -õ
>
c:

c:
til

til

'.tl

é~

~

·~

c

! _-

-t:

~

- -o

"3
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ti.
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=
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1 ••••••••••••.••••••••..
2 •••••••••••••••••••••••
3 ...................... .
4 ••.••••••••.••.••..•••.
5 •••••••••••••.•••••••••
6 .••••••••••••••.•••••.•
7 •........•...•.......•.
8 ....................•..
9 ••••.•••••.••••••••••••
10 •..••........•....•..•.
11 ••....••.•.••••••.•..•.
12 •••••••••••••••••••••••
13 ..•..................••
14 ••..•••...••••.••.••..•
15 •......................
16 •••...........••..•..•
11 . ••.•.••••..•••..•••..•

... .

fr. c .
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~
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'"d

'"d
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Observa·
tions

'"d

.õ
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c:
til

fr. c • fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.
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!

I

I
'

·I

18.

.Q

.
=
cu

-~-

I
fr. c. fr. c. i r. c. ft

>

Q)

~

=

"'"õ

CI:S

CI:S

<l)

\-.

..0

j

--

~
<l)

<l)

-

,!::

.,
'

~
~

:::!

I'
I

1
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o I

19 ......•••••....•.••...• !
20 •.....•.•.•..•.......•• :
21 ••....••.......•...••••
22 ••.....•.......•••....• '
23 •••..••..•.•••••••••••• '
24 •••.•••••••••••••••••• ·1

25 •....•••.....•........• '
2fr••••••••••••••••••••••• :
27 •••..•.....•...•.•..••• :
28 •••••
29 •••
i
30 ••....•.•.••.•.....••••
o •••••••••• o o o •••• ;

o •••••••••••••••••••

!

I
Totaux par bureau
d'éckange correspondants.
·------~

-

To tal général de
chaque avo ir.

Timbre du bureau d'échange destinataire

o

X. de 1924 -
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Le Chef du bureau d' échange destinatalre.
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COMPTE PATICULIBR
des mandats de remboursement payés par 1' Administration d ..•••.••••..•.•••••..••••• •
pour le campte de l'Administration d ... o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pendant le mois d ••••••.•.•.••••.•••••••••.••••....... 192 .•••.
Cl)

....
....

'"Cl

COMPTE
récapltulatif des états mensuels des feullles de route de colls postaux adressées par le
bureaux d'écbange d ......... o •••• o . . . aux bureaux d'échange d ......... o • • • • •

o

~

~

Numéros
d'émission des
mandats

Dates
d'émission des
mandats

Bureaux par Iesquels
les mandats ont été
délivrés

Montant des
mandats
Francs.

I

Ct.

Mols d ...... .••••..•.... , ,192 .•

Montant des
Montant
sommes
des
dues d'a~r~s
Numéro Déslgnatlon des bureaux sommes dues
chaque
tat
d'aprés
d'ordre d'échange destlnatalres
mensuel à l'Office Observations
chaque état
expéditeur
mensuel à l'Office
destinatalre
Taxes et drolts

1
2

3
4

5
6
7

8
9
10

11

12
13
14
15

16
17
18
19
20

-

1/2 •fo du montant
de remboursements eflectués pour 1'Offlce destlnataire.

Total
A déduire 1/2 •f• du
total
·---

TOTAUX

Reste au profit de
1' Administratlon

d .......•••••••••••••
Solde au crédit de l'Office
'• ' , L: LJ : ~ -- ·,r,;_

1 - Faa. 270 -
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I Observations
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ADMJNISTRATION DBS POSTES D••••••••••••••••• ;, ••••••••••••• , ••• , • , • • • ••

RÉCLAMATION D'UN COLIS POSTAL

ou d'un mandat de remboursement non parvenu
Bureau de dépOt: ••..••.•••••.....••.••••••••••••••••••••••••••

Date du dépôt: .....................................•.......•••
Description tr~s cxacte du contenu: ••••••••••.••••••••••••••••.•
N° d'enregistrement: ••••....•...•. • • ·, • • • · • • • • • • • • • • • • • · • • • • • • • •
Adresse du destinataire (aussi exactement que possible): •••••••••
Contenu exacte: ..•...•...••••••••••.•..........•.••••••••.•••••
Poids: ••••••••.•••••....•.•.••.•••.••••..........•..... · · · · · · · · •
Déclaration de valeu r: .........................•........••.•..••
Remboursement: .•......................................•..•••••
Demande d'un avis de réception: ............................... .
(Dans le cas afirmatif, ajouter les lettres A. R.)
Nom et adresse de l'expéditeur: ................................ .
Acheminement: expédié le .............•••. 192 •••.• par le bureau
d'échange de ............. au bureau d'échange de .............. ,
sous le no •.....•• de la feuille de route.
Date .•....•....•••.•..•••.•.•....... Signature ...•..•....••••.••
Administration des postes d .•.•.....••....•......•••.••••.••••••
Le colis décrit ci-dessus a été remis le •.••.....•.. 192 .•.• à •••••••
Date .......•.•..•................•... Signature ......•....•.•..••
Le colis di cri ci dessus •..•.••..•••.•...•.•.•••.•••••••••••••••

................................................................
......................·.......................................... .

································································

Date .........•••.............. Signature .........•.•.....•.....•

Administration des postes d ...........................••...•••••
Réacheminé le .•............... 192 .... par le bureau d'échange
de ............ au bureau d'échange de ..........•.....•.... , sous
le n° .•...• de la feuille de route.
Date ....•...........................• Signature ........••....•.•
Administration des postes d ............................•....•.•.
Héacheminé le ................. 192 .... par le bureau d'échange
de ............ au bureau d'échange de ..............•.•... , sous
le 11° •••••• de la feuille de route.
Uate ................................• Signature ....•............
Administration des postes d ...........•.........................•
Réacheminé de .................. 192 .•••• par Ie bureau d'échange
de ........ au bureau d'échange de .................... , sous le
n° •..•.• de la feuille de route.
Date .....••......••••.•........ Signa1ure .........••......•..•.•
Réponse définitive (1)
(1) De l'Office destinatalre ou, Je cas échéant 1 de l'Office intermédiaire
qui ne peut établir la transmission réguliere de l'tnvoi réclamé à l'Office
suivant.
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ÉQUIV ALENTS DES TAXES

PAYS
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.
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XI
ARRANGEMENT CONCERNANT LE SEH.VICE DES MANDATS DE POSTE

Conclu entro :
L'Allemang·ne, la République Argentino, l'Austriche, la
Belgique ct la Colonie du Congo Belge, la Bolivie, Le Brésil,
la Bulgarie, lc OhHi, la Ghine, la Républiquc de Colombie, lc
Dancmark, l'l::gyplf', l'J~spagne, I'JHhiopit~, la I~'inlande, la
France, l'Algéric, lcs Colonics ct Proteclol'al s Français tle
J' Jndochim•, l'Pnscmblc dcs a:utrcs Colonics l•'rançaiscs:. ia
tJréce, la 1\épublique du lloutluras. la llougrin, l'lslandc, l'ltalie
cL les Colonies Italienes, lc Japon, le Chosen, l'ensemblc des
aut.rcs dépendancos Japonaises, la Républiquc de Liberia. lo
Luxembourg, de l\laroc (a l'cxclusion de la zone cspangnole),
I c ·Maroc (Zune espagnolc), I e Niearagua, la Norvege, la République de Panama, le Para~ay, les Pa:F-Bas, les Indes NéerJandaises, les Colonies Néerlandaises eu Amérique, le Pérou,
la Polognc, lc Portugal, les ColoniPs Poelugaises de L\.friqq.e.
les Colonies Portugaises de l'Asie el de l'Océanie, la Roumanie,
la République de l:;t-Marin, Ic Territoire de Ia Sarre, le Royaume dcs Serves. Croates et Slov(mes, lc Royaumc de Siam, la
Suede, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisic, la Turquie,
l'Uruguay et les États-Unis de Venezuela.
Les soussignés, plénipotenciaircs des Gouvernements dm;
pays ei-dcssus énumérés, vu l'article 21 de la Convention
principale, ont,, d'un commun accord et sous réservc de ratification, arrêté l'ArrangemenL sutvanl:
ARTICLE 1
DI:;POSI'riONS Pní:Ltl\1I~ALllES

J:échange des envois de fonds par la Yoie de la poste et
au moyen de mandats, entre ceux des pays contractants dont.
Ies Administrations conviennent d'étabhr ce service, est régi
par les dispositions du présent Arrangement.
ARTICLE 2
VEHSJ]~lElYl';

MON1'.\N'l' MAXIMU.l\1 1'IU:-;Sl\LISSIBLE

1 - En príncipe, le montant des mandats doit être vcrsé
par los déposants et payé aux bénéficiaires en numérairc; mais
ehaque Adminislration a la faculté de rcccvoir et d'employcr
elle-mêmc, à cct cffct. tout papier-monnaie ayant cours légal
dans sou pays, sous r·éservc de tenir comptc, le cas échéant,
de la différencc de cours.
2 - Chaquc Administration a Ia faculté de fixcr le maximum des mandats qu'elle érnet à condition que ce maximum
n'excec1e pas 1. 000 francs-or.
Sauf arrangcmcnt contraíre, lc maximum dcs mandals
payables dans un pays déterminé ~st .ln mC·me que celui qui a
étó atlopl ~~ var ce pays pour l'~rmsswn.
Leis de 1924- Vol. 11
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Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour,
dans une même localité, au profit du, même bénéficiaire plusieurs mandats dont le montant total excede le maximum
adopté par le pays de destination, le bureau destinataire est
autorisé à échelonner le payement des titres de telle façon
que la somme payée au bénéficiaire danE une même journée
n' excede pas c e maximum.
3 - Sauf arrangement contraíre entre les Administrations
intéressées, le montant de chaque mandat est exprimé dans
la monnaie du pays ou le payement doit avo ir li eu. A cet effet,
l'Administration du pays d'origine détermine elle-même, s'il
y a lieu, le taux de conversion de sa monnaie en monnaie du
pays de destination.
L'Administration du pays d'origine détermine également
s'il y a lieu, le cours à payer par l'expéditeur, lorsque ce pays
et le pays de destination possedent le même systeme monétaire.
4 - Est réservé à chacun des pays -contractants le droit
do déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats de poste provcnant d'un autrt'
de ces pays.
ARTICLE 3
'11AXES; AVIS DE PAYEMENT; RETRAIT ET CHANG'EMENT D'ÃDRESSE;
REMISE PAR EXPRES

1 -La taxe générale à payer par l'expéditeur pour chaque
cnvoi de fonds effectué en vertu de l'article précédent est
fixée, pour les 100 premieres unités monétaircs à % unité
monétaire par 50 unités monétaires ou fraction de 50 unités
monétaires et en outre au delà des 100 premieres unités monétaires à % unité monétaire par 100 unités monétaires ou
fraction de 100 unités monétaires.
Sont exempts de toute taxe les mandats d'office relatifs
au service des postes et échangés entre les Administrations
postales ou entre les bureau relevant de ces Administrations,
ainsi que les mandats des Administrations postales destinés
au Bureau international de l'Union Postale universelle et le~
mandats adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par
eux.
2 - L'Administation qui a délivré des mandats tient
compte, à l'Aministration qui Ies a acquittés, d'un droit de
%, % du montant total des mandats payés, abstraction faite des
mandats émis en franchise de taxe.
3 - Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un des
pays participant à l'Arrangement, entre un autre de ces pays
ct un pays non participant, peuvent être soumis, au profit de
l'Office intermédiaire, à un droít supplémentaire prelévé sur le
montant du titre et représentant la quote-part du pays non
participant.
4 - Les mandats de poste et les acquits dmrnés sur ces
mandats, de même que les récépissés délivrés aux déposants,
ne peuvent être soumis, à la charge des expéditeurs ou des destinataires des fonds, à un droit ou à une taxe quelconque en
sus de la taxe percue en vertu du ~ 1 du présent article, sauf,
toutefois, le droit de factage pour Ie payement à domicile, s'il
y a lieu, et le droit supplémentaire prévu par le § 3 ci-:-(}essus.
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5 - L'expéditeur d'un mandat peut obtenir un avis de
payement de ce mandat, en acquittant d'avance, au profit exclusif de l'Administration du pays d'origine, un droit fixe
égal à celui qui est· perçu dans ce pays pour Ies avis de réception des correspondances recommandées.
Toutefois, si cet avis n'est pas réclamé au moment de
l'émission du mandat, l'expéditevr peut ultérieurement en
faire la demande, mais dans le délai fixé par le § 6 de l'article 7 et rnoyennant payement d'un droit double de celui
prévu à l'alinéa précédent.
6 -- L'êxpéditeur d'un mandat de poste pcut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions
et sous lcs réscrves déterminées pour les correpondances orrlinair·es par l'article 11 de la Convenl ion principal e, t.ant que
le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit du titre lui-môme,
soit du montant de c e titre.
7 L'cxpéditeur peut également dcmander la remise
nes fonds à domicile, par porteur spécial, aussitôt apres
l'arrivée du mandat, aux conditions fixées par l'article 15
de la dite Convention.
8 - Est toutcfois réscrvéc à l'Officc du pays de dcstination Ia faculté de faire remettre par expres, au lieu des
fonds, un avis d'arrivée du mandat ou le titre lui-mêmc, Iorsque scs reglements intérieurs le comportent.

ARTICLE 4
MANDA'l'S TÉLÉGR.\PHIQUES

1 - Lcs mandats de poste peuvent être transmis par Ie
télégraphe, dans les relations entre les Offices dont les pays
sont reliés par un télégraphe d'Éf.at. ou qui conscntent. à employer à cct effet Ia téiégraphie privée; ils sont qualifiés, cn
cc cas, de mandats télégraphiques.
2 - Les mandats télégraphjques peuvenf, comme lcs téJ,~grammes ordinaires et. aux mêmes conditions que ces dernier,
être soumis aux formalités de l'urgence, de la réponse payéc,
rlu collationnement et de l'aceusé de réception, ainsi qu'aux
formalités de la fransmission par la poste ou de la remise
par ext>res, si le domicile du dest.inatairc se trouve en dehors
du rayon de la dist.ribution gratuite du bureau de destination.
L'expéditeur doit indiquer, le cas échéant, le modc de
fransport à employer au delà des ligues télégraphiques (poste
ou expres).
Les mandats télégraphiques peuvent, en outre, donner
Iieu à des demandes d'avis de paycment à délivrer et à expéd i er par la poste.
Les expéditeurs de mandats télégraphiques peuvent Ies
faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aux conditions et sous les réserves déterminées pour Ics correspondances
ordinaires par l'article 11 de la Convention principale tant que
le bénéficiaire n'a pas pris livraison, soit du t.itre lui-même,
soit du montant de ce titre. Le bureau destina ta ire ne peut
toutefois donner suíte aux demandes de modification d'adressc,
qu'apr.es réception de l'avis confirmatif.
Les expéditeurs des mandats télégraphiques peuvent
ajouter à Ia formule réglementaire du mandat des communi-
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cations pour le destinataire, pourvu qu'ils cn payent lc montant d'apres le tarif.
3 - L'expéditeur d'un mandat télégraphique dgJ.t payer:
a) la taxe ordinaire des mandats de poste et, si nn avis
de payement est demandé, Ie droit fixe de cet a vis;
b) la taxe du t.élégramme.
4 - Le bénéficiaire d'un mandat télégraphique doit être
avisé immédiatement et sans frais de l'arrivée du mandat;
toutefois, lorsque son domicile se trouve en dehors du rayon
de distribution gratuite du bureau de destination, lcs ft·ais
de remise par cxpres de l'ayis, s'il n'ont pas ét6 payés par
l'expéditeur, pcuvcnt être perçus SUJ' le destiuatairc.
Lorsquc, au I i eu de I' a vis, l'Administratwn du pays de
destination rcmet lcs l'onds ~t domicile, il lui cst loisiblc de
lWrccvoir. de cc chef, une 'taxe spéciale cu tenant compte.
le cas échéant, des frais d'expres qui ont. été payés var l'expéditeur.
5 - Les mandats télégraphiques ne sont grevés d'aucuns
frais autres que ceux prévus au présent articlc, ou qui peu ..
vent être percus cn conformité dcs reglements télégraphiques
internationaux.
ARTICLE 5
RÉEXPÉDITION

f - Par suite du changement de résidence du bénéficiairc,
lcs mandats ordinaires pcuvent êlre réexpédiés d'un des pays
participant à l'Arrangement sur un autrc de ces pays, si le
pays de la nouvelle destination entretient avec celui d'origine
un échangc de mandals de poste sur la base <.lu préscnt Arrangement.
La demande de réexpédHion peul êtrc formulée par l'expéditeur ou par le destinataire.
. Le montant du mandat est converti par lc bureau réexpédileur en monnaie du pays de la nouvelle dcstination d'apreH
lc. taux cun,·enu pour le mandat à destinwtion de ce pays ct
émanant du pays qui effectue la réexpédition. ll u'est perçu
aucun supplément de taxe pour la réexpédition, mais le pays
de la nouvelle destination touche en tout cas à son profit la
quote-part de taxe qui lui serait dévolue si le mandat lui
avait été primitivement adressé, même dans le cas ou, par
suite d'un arrangement spécial conclu entre le pays d'origine et le pays de la destination primitive, la taxe p,ffectivement perene serait inférieure à la taxe préYue par l'article 3
du présent Arrangement.
Tout.efois, la conversion du montant n'est pas opere•~
quand le mandat est réexpédié sur le pays <!'origine ou sm· lc
pays de premiere destination. Suivant le cas, le titre est payé
pour son montant primitif ou pour la somrne verséc en monnaie du pais d'origine et figurant aux indications de. service.
2 - Les mandats télégraphiques peuvent être réexpédiés sur une nouvelle destination par voie postale, aux mêmes
conditions que les mandats ordinaires.
3 - 81 1' Administration du nouveau pays de destinalion
entretient avec celle de la destination primitive un échange
de mandats télégraphiques, la réexpédition dcs mandats ordinaires ou télégraphiques peut, à la demande de l'cxpéditeur
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ou du destinataire, . étre opérée par voie télégraphique sans
attendre la réception de l'avis confirmatif, en ce qui concerne
les mandats télégraphiques. En pareil cas, le mandat original
est quitancé par le bureau récxpéditcur et comptabilisé comme
mandat payé, et les frais postaux et télégraphiques afférents
an nouveau parcours sont déduits du montant à transmettre.
/1 Les mandats ordinaires originaires de pays ne part.iripant pas au présent Arrangement, mais entret.enant une
t:•change de mandais de poste avec un pays contractant, peu-vcnt, si les Arrangements parLiculiers ne s'y opposent pas, être
réexpédiés, par voie postale, de ce dernier pays sur un tiers
pays signataires de l'Arrangement. En pareil cas, le bureau
réexpéditeur quitance le mandat orginal, le comptabilise
comme mandat payé et. établit. un nouveau mandat dont la f.axc
est d~duite du montant à transmettre.
ARTICLE

6

HÉf:OMPTES

1 ·- Les Arlminist.rations dcs postes des pays contractants
dress·ent, aux époques fixées par le Reglement ci-apres, les
eomptes · sur lesquels sont récapit.ulées toutes les sommcs
payécs par IN1rs hurcaux respectifs: et. ccs comptes, apres
nvoil' ét.é déhaft.us ct arrêtés cont.radictoircmcnf. sont. solrlflro;
}Jar l'Adminü;t.ration qui rsf rrconnue redevahlc rnvers une
autrc, dans le df.lai fix1~ par le mt~me Jleglement. Sauf arrangement. contraíre. lc paycmrnt fln solde a licu õans la monnaie que le pays créancic1' applique au payrmcnl. drs mandais de 11oste (art.icle 2. ~ 3, ci-dessus) .
2 -- A ef't üffp,f, et sauf aulrc arrangf'ment, lorsque le~
manrtals on f~t~.~ pnyé~ rtans dP.s monnaif's différPntos, la crt~uncc
la plt1s faihlf' rst. convPrfif' en mfime monnain que la pluH
forte, cn prenant. pour base de la connwsion le cours moyon
officiol flu changc dans lo pays déhitcur pcndant la période :1.
laqu.-.lle lP. comptn se r-apporte.
3 - En cas de non payement. du solde fl'un comple dans
Jcs clélais fixées, le montant de cc solde est product.if d'int.érêts, .à. clater du ,jour de l'exph;ation des dits délais jusqu'au
jour ou le payement a li eu. Ces intérêts sont, calculés à raison
rte 7 o/o l'an et sont portés au déhit rtf' l'Administration retaruafairc snr Je compt.e suivant.

ARTICL~ 7
RESPONSABILITÉ; MANDATS NON DISTRIBUABLES PÉRIMI~A

1 - Les sommes convert.ies en mandats do poste sont garantias aux déposants, ,jusqu'au. woment ou elles ont été régulierement payées :aux destinatàires ou à leurs ayant droU.
Tout mandat qui n'a pu êtro payé an destinairc pour une
causo quelconque doit, êttre rembour·St~ à l'expéditeur.
Tout mandat dont le monfant a été inscrit nu cródit. flu
compte courant postal du destinataire en conformité dcs rl.~glPs
qui concP.rnf'nt. le scrvico des eh(•qucs postaux f'St eonsirMt'tl
com me valablemcnt payé.
Lorsqu'un mandat n'a pas aUeint son lmt. pat• suitc d'une
faute de service et doit pour cette raison être rPmboursé it
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l'expéditeur, celui-ci a droit, en outre, à la restitution deg
frais postaux de réclamation.
2 ·- Lorsque Ie payement d'un mandat a été contesté;
l'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Office
d'émisson ou à l'O:f'fice de payement dúment saisi d'une réclamatiou reconnue fondée.
H'il n'y a pas eu faute de sa part, l'Office qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer son recours contre
l'Administration responsable du payement sur faux acquit.
3 - Pour dégager sa responsabilité à l'égard de tont mandat payé par Jui, l'Office de dcstination doit êtrc en mesure
d'éfablir que le payement a eu lieu dans les conditions prcscrites par ses reglements intérieurs.
4 - Le réclamant doit être désinteressé le plus tôt possible et au plus tard dans le délai d'un an à partir du jour de
la réclamation.
Ce délai peut être exceptionnellement dépassé lorsque
malgré tnut<~ la. diligencc .appO'rtée par les Administrations dans
l'examcn d"une affaire, il n'a pas été suffisant pour permctt re dn drterminer les responsabilités.
5 - Lorsquc l'Officc d'origine a été saisi d'une réclama ..
tion par l'expéditeur et que l'Officc de destinat.ion a laissé
s'écouler une période d"une année de solution à l'affaire, ce
dernier Office peut être mis en demeure d'avoir à rembourser
le réclamant dans un délai qui, lui est indiqué en tenant
compte des disf.ances. Si la mise en demeure n'est pas suivie
d'effet à l'expiration de ce délai, l'Office d'origine est autorisé
à désintéresser l'expéditeur pour le compte de l'Office de destination.
L'Office de destination pour le compte duque! un payement est effectué, conformément aux dispositions de l'alinéa
précédent. est tenu d'en rembourser le montant à l'Office expediteur dans un délai de trois mois apres la réception de l'avis
dudit payement. Le remboursement s'effectue sans frais pour
l'Office créditeur, soit au moyen d'un mandat de poste ou
d'une traite, soit en especes ayant cours dans le pays créditeur. Passé le délai de trois mois, la somme due à l'Office expediteur est productive d'intérêts à raison de 7 o/o l'an, à dater
ctu jour de l'expiration dudit délai.
6 - Il est toutefois entendu que la réclamation concernant
Ie payement d'un mandat à une personne non autorisé n'est
admi,se que dans le délai d'un an à partir du lendemain du
jour de l'expiration de la validité normale du mandat; passé
ce terme, les Administrations cessent d'être responsablcs dos
payemcnts sur faux acquits.
7 - Les sommes encaissées par chaque Administration, en
échange de mandats de poste dont le montant n'a pas été réclamé dans le délais fixés par les lois ou reglements du pays
d'origine, sont définivement acquises à l'Administration qui
a délivré ces mandats.
ARTICLE 8
LÉGISLATJON DES PAYS CONTRACTANTS; UNIONS RESTRETNTER

Est réservé à chaque pays le droit d'appliquer, aux màndats de poste à destination ou en provenance d'autres pays,
ses lois et reglements intérieurs, en tant qu'il n'y est pas
dérogé par Ie préSC'nt Arrangement.
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Les stipulations du présent Arrangement ne porten~ pas
restriction au droit des parties contractantes de maintenir et
de conclure des arrangements spéciaux7 ainsi que de maintenir et d'établir des unions plus restremtes en vue de la réduction des taxes ou de tu te autre amélioration du service.
ARTICLE 9
SUSPENSION EXTRAORDINAIRE DU SERVICE

Chaque Administration peut, dans des circonstances extraordinaires qui sont de nature à justifier Ia mesure, suspendre temporairement. le service des mandats internationaux,
d'une maniere générale ou partielle, sous la condition d'en
donner immédiatement avis, au besoin par le télégraphe, à
l'Administration ou aux Administrations intéressées.
ARTICLE 10
ADHÉSIONS À L'ARRANGEMENT

Les pays de l'Union qui n'ont point pris part au présent Arrangement sont admis à y adhérer sur leur demande,
et dans la forme prescrita par l'article 26 de la Convention
principale en ce qui concerne les adhésions à l'Union postale
universelle.
ARTICLE H
DÉSIGNATION DES BUREAUX PARTICIPANT À L'ÉCHANGE; REGLEMENT
D'ÉXECUTION

1 - Les Administrations des postes des pays contractants prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant
que possible, le payement des mandats dans toutes les localités de leurs pays respectif·s. ,
2. - Ces Administrations reglent la forme et le mode de
transmission des mandats, la forme des comptes désig111ées à
l'article 6 et toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire
pour aSJsurer l'exécution du présent Arrangement.
ARTICLE 12
PROPOSITION DANS L'INTERVALLE DES RÉUNIONS

1 - Dans l'intervalle qui s'écoule entre les réunions préyncs à l'article 27 de la Convention principalc, tout.e Admlnistration des postes d'un des pays contractantes a le droit
d'adresser aux autres Administrations participantes, par l'intermédiaire du Bureau international, des propositons concernenant Ie service des mandats de poste.
Pom~ être mise en déJibérat.ion, chaque proposition doit
être appuyée par au moins deux Administrations, sans conipter
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celle dont la proposition émane. Lorsque Ie Bureau internatio na! ne rcçoit pas, en même temps que la proposition, le
nombre nécessaire de déclarations d'appui, la proposition reste
sans aucune suite.
~ 'Toute proposition cst soumise au procédé déterminé
par le § 2 de l'article 28 de la Convention principale.
3 - Pour devenir exécutoires, les propositions doivent
réunir, savoir :
i, l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de
nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions
du présent article et des articles i, 2, 3, 4, 6 et i4;
2, les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de Ia modification des dispositions aut,res que celles des articles précités;
3, la simples majorité absolue, s'il s'agit de l'interprétaf.ion des disposiLions du préscnt Arrangement, sauf le cas de
litigo prévu par l'article 25 de la Convention principale.
4 - Les résolutions valables sont consacrées, dans les
deux premiers cas, par une déclaration diplomatique, et dans
le troi·sieme cas, par une notification administrative, selon la
forme indiquée à l'arUcle 28 de la Convention principale.
5 - Toute modtification ou résolution adoptée n'est cx,~
cut.oire que trois mois, au moins, apres sa notification.
ARTICLE 13
PARTICIPATION D'AUTRF.R ADMINIRTRATIONS AU SERYICR DER
MANDATS

Les pay~ dans lcsquels le servire dcs mandais J'eleve d"une
Administration autre que celle dcs postes, pcuvent parficiper
à l'échange régi par· les di·spositions du préscnt. :\rrangement.
Il appartient à l'Administration chargée, dans ces pays, du
servicc des mandat.s, de s'entendre avec l'Administration postale, pour assurer la complete exécution de toutes lcs clauses
de l'Arrangement.
Cette derniere Administration lúi servira d'intermédiaire
pour toutes ses relations avec les Administrations postales des
nutres pays contractants et avec le Bureau international.
ARTICLE i4
DURÉE DE L' ARRANGEMEN'I'; RATIFICATION

1 - Le prósent Arrangement entrera en vigueur le in
janvier 1922.
2 - Il aura la même durée que la Convention principale,
sans préjudice du droit réservé à chaque pays de se retirer de
cet Arrangement moyennant un avis donné, un an à l'avance,
par son Gouvernement. au Gouvernement de la Confédération
Suisse.
3 - Sont, abrogées, à partir du jour de la mise à exécution du présent Arrangement., toutes les dispositions convenues antf!.rieurement entre les divers Gouvcrncmcnts ou
Administrations des parties contractantcs.
4 Le préscnt Arrangement sera ratifié aussitôt que
faire se pourra. J... cs actes de ratifieation sPront érhangés à
:Madrid.
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En foi de quoi les plénipotentiaires des pays ci-dessus
énumérés ont signé Íe présent Arrangement à Madrid, le trent e
Novembre mil neuf cent vingt.
Pour l'Allemagne: Ronge. - Schenk. - Orth.
Pour Ia République Argentine: A. Bm·rera Nicholson.
Pour l'Autriche: Eberan.
Pour la Belgique: A. Pi1'onl.- Tixhon. - H1tb. Krains.
Pour la colonie du Congo hrlge: Jl. Tln..lP.n-yrk.-G. TondP.ur.

Pou.r la Bolivie: Luis Rodriguez.
Pour )e Brésil: Alcibíades Peçanlw.-J. Henrique Aderne.
Pour la Bulg·arie: N. Stnrtch'J(.fl. -- N. Boschno.lwff.
Pour I e Chili: A. de la Cruz. - Florencio JfaNJUCz de la
Plata. - Gus. Cousiiío.
Pour la Chine: L1"on Fou-Tcheng.
Pour la République de Colombie: l'V. ~Vac Lellan. - Gabriel Roldan.
Pour le Danemark: HollnfJgel .Ten.~t?n. - Hnlmbln.d.
Pour l'Egypte: N. T. Borton.
Pour l'Epagne: Conde de Colom1Ji. - JostF de Garcia Torres. - Guillerrno Capdevila. - Jos6 de Espana. - Martin Vic~nte. Antonio Camaclw.
Pour l'Ethiopie: Weuldeu-Berhane.
Pour la Finlande: G. B. F. Alb1·echt.
Pour la France: li. Lebon.
Pour l\1. GeorgA-s Bonnrt: Jf. Lebon. - G. Blin. - P.
Rmtillm·d. - Bro•rnil.
Pour l'Algérif': Jl. Trt?uill'~.
Pnur les rolonies et prolectoral~ fr:mrai::; do l'Inrlochinc:
A nrb·,: 7'ouzet.

Pour· l'~nsemhl~ rles nntrPs rolonie~ frnn~ai~PS: fi. nt>mm'tial.
Pour Ja Gr•~ce: P. Scassi Th. Pentlt-roudo.liis.
Pour la }{~publique du Honduras: Ricardo Belttan y Ro::pide.

Pour la Hongrie: O. de Fejér. - G. Bn.ron Szalay.
Pour l'Islande: Hollnagel Jensen.
Pour l'Italie et les colonieS' italiennes: E. Delmati.
C. Giannim'. - S. Ortüri.
Pour le Japon: S. Na/i.anishi. - Al'ajuo Jfiura.. -

T.

Y.

Hiratsuka.

Pour le Chosen: S. N:altan'ishi. -

.4:ra.Jiro Miura. -

Y.

Hiratsuka.

Pour l'ensemble des aulr('S dépenflanc.es japonaises: S.
Nalcanishi. -· Arfliiro Miu1'a. - Y. Hiratsuka.
Pour la République de Libéria: Luis Ma. Solér.
Pour Ie Luxembourg: G. Faber.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole) : Gérard Japy. - J. Walter.
Pour le Maroc (zone espagnole) : M. Aguirre de Carcer •
. L. Lopez-FeM•er. - G. Ga1'cia de Castro.
Pour te Nicaragua: M. lg. Teran.
J>our la iNorvege: Sornmerscltild. - Klau.~ Helsing.
Pour la République rle Panama: J. D. A1·osernena.
Pour le Paraguay: Fernando Pignet.
Pour les I•ays-Bas: A. W. Kymmell. - 1. S. 'L'. Gelder.
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~Pour

les; Indes Néerlandaises: Wigman. ---. W. F. Gerdes.

Ooaterbeck. J. van der Werf.

Pour Ies colonies néerlandaises en Amérique: Wigman.-

1V. F. Gerdes OfJsterbeek. -

J. van der Werf.

Pour Ie .Pérou: D. C. Urrea. - O. Barrenechea y Raygada.
Pour la Pologne: 1V. Dobrowolski. - Macieje_tvski. - Dr.

llfarjan Blachier.

·

Pour Ie Portugal: Henrique Mousin,ho de Albuquerque.
Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal Eívas

Floriado Santa Barbara.

Pour les colonies portugaises de l'Asie ct de

l'Océanie:

José Emílio dos Santos e SilVa,
Pour Ia Roumanie: D. G. Marinesco. - Eua. Boulrman.
Pour lo Torritoire de la Sarre: D'ouarche.
Pour lo Hoyaum':l dr.s Sorbe::;, Croatcs ~t. Slovencs: Drao.
Dimitriyevitch.- S. P. Toutoundjitch.- Dr. Franya Palitch.
-Costa Zlatanovitch.
Pour le Royaume de Siam: Ph1•a Sanpalâtch Preecha.
Pour la Suede: Julius Juhlin. - Thore 1Vennqvist.
Pour Ia Suisse: Men,gotti. - F. Boss.
Pour Ia Tchécosiovaque: Dr. Otokar Ruziclw. - Václav
Kucera.
Pour la Tunisie: Gérard Japy. - A. -Barbar(-lt.
Pour la Turquie: Méhméd-Ali.
Pour l'Uruguay: Adolfo Agorio.
Pour los Etats-Unis de Venezuela: Pedro-Ernilio Coll. 8, Barcel6. - A. Posse.

XII
PROTOCOI.. E FINAL

Au moment de procéder à Ia signature de I'Arrangement
concernant le service des mandats de poste, les plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:
I

A titre provisoire chaque pays a la faculté de percevoir
une taxe inférieure à celle prévue à l'article 3 du présent Arrangement.
li

En c e qui concerne Ies taxes prévues par 1'Arrangement~
. chaque pays est autori~é à les mettre en vigueur avant le 1 er
.Janvirr 1922, à la condiUon d'en informer IR Bureau inf ernational au moins un mois d'avance et au besoin, par téiégramme.
En foi de quoi, Ies piénipotentiaires ci-dessous ont dressé
Ie présent Protocole final, qui aura la même force et la même
valeur que si ses d~spositions étaient insérées dans le texte
même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé
en un exemplaire qui restera deposé aux Archives du Gouvernement espagnol et dont une , copie sera remise à chaque
partie.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

283

Fait à Madrid, ·le trente Novembre mil neuf cent vingt.
Pour l'Allcmagne: Ronge. - Schenlr.. - Orth.
Pour la République Argentina: A. Barrera Nicholson.
Pour l'Autriche; Eberan.
Pour la Bclgique: A. Pirard. - Tixhon. - Hub. Krains.
Pour la colonie du Congo belge: M. Halewyclc. - G. Tondettr ..
Pour la Bolivie: Luis Rodriguez.
Pour le Brésil: Alcibíades Peçanha. - J. Henrique
Aderne.
Pour la Bulgarie: N. Startcheff. - N. Boschnakoff.
Pour le Chili: A. de la Cruz. - Florencia Marquez de la
Plata. - Gus. Cousiiío.
Pour la Chine: Liou, Fou-Tchcng.
Pour la R1Spublique de Colombie: W. Jlac Lellan. - Gabriel Boldan.
Pour le Danemark: Hollnagel Iensen. - Holmblad.
Ponr l'Egypte: N. T. Borton.
Pour l'Espagne: Conde de Colombi. - José Garcia Torres. - Guillermo Capdevilla. - José de Espaiia. - ft.lartin
Vicente. - Antonio Camacho.
Pour l'Ethiopie: Weuldeu-Berhane.
Pour la Finlande: G. E. F. Albrecht.
Pour la France: M. Lebon.
Pour M. Georges Bonnet: M. Lebon. - G. Blin. - P.
Bou.illard. - Ba'rrail ..
Pour l'Algérie: H. Treuillé.
Pour les cclonies et protectorat.s français de l'Indochine:
.4.ndré Touzet.
Pour l'ensemble des autres colonies françaises: G.1 Demartial.
Pour la Grece: P. Sca.çsi. - Th .. Penthéroudakis.
Pour la Républiquc du Honduras: Ricardo Beltrán v
Rózpide.
Pour la Hongrie: O. de Fejér. - G. Baron Szalay.
Pour l'Islande: Hollnagel Jensen.
Pour l'ltalie et les colonies italiennes: E. Delmati.
T. C. Giannini. - S. Ortisi.
Pour le Japon: S. Nakanishi .. - Arajiro Miura.
.Y.
Hiratsuka.
,
Pour le Chosen: S. Nahanishi. - Arajiro Miura. - Y ,,
Hiratsuka.
Pour l'ensemble des autres dépendances japonaises: S .•
Nakanishi. - Arajiro Miura. - Y. Hiratsuka.
Pour la République ne L ibéria: Luis Ma. Soler.
Pour le Luxembourg: - G. Faber •.
Pour le Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole) : Gérard Japy. - J. Walter.
Pour le Maroc (zone espagnole) : M. Aauirre de Cárcer.
l_J. Lopez-Ferrer. - C .. Garcia de Castro.,
Pour le Nicaragua: M. lg. Terán.
Pour la Norvege: Sommerschild. - Klaus Helsing.
Pour la Républiquc de Panama: J. D. Arosemena.
Pour le Paraguay: Fernando Pignet ..
Pm1r les Pays-Bas: A. W. Kyn,m.ell. - J. S. v. Geldc1·.
Pour les lndes Néerlandaises: Wigman. - "\1'. F. Gerdes Oosterbee k. - J. van aer Werf.
Pour les colonies néerlandaises en Amérique: Wigman.
- W. F·: Gerdes Oosterbeelc - J. van der Werf.
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Pour le Pérou: D. C. Urre a. - O. Barrenechea v Raugada.
Pour la Pologne: Dob'I'O?volski. - ltlaciejewslci. - Dr.
Marjan Blachie1·.
Pour Ie Portugal: Hem·ique Jlousinho de Albuquerque.
Pour les colonies portugaises de l'Afrique: Juvenal El?Jas
Flm•iado Santa Barbara.
Pour les colonies portugaises de l'Asie nt. de l'Océanie:
J o.Yé Emílio dos Santos e Silva.
Pour Ia Roumanje: D. G. llla1'ine.çco.- Eug. Boukman.
Pour le Territoire de la Sarre: Douarche.
Pour le Royaume des Serbes, Croates et. Slovenes: Drag.
Dimih·iyevitch. - S. P. Toutottndjitch. -- Dr. Franya Pavlitch. - Costa Zlatanovitch.
Pour le Royaume de Siam: Phra Sanpakitch Preecha.
Pour la Suede: Julius Juhlin. - Thore lVennqvist.
Pour Ia Suisse: Mengotti. - F. Boss.
Pour la Tchécoslovaquie: Dr. Otokat Ruzicha. - Václm•
Ku,cm·a.
Pour la Tunisie; Gérard Japy. - .4.. Barbrn·at.
Pour la Turquie: Méhméd-Ali.
Pour I'Uruguay: Adolfo Agorio.
Pour les Etats-Unis de Venezuela: Pedro-Emílio Coll. S. Rarf'eló. -

A. Po.çse.

XHI
RKG_IJE.l\lEN'l'

n' F.:XÉCUTION DE J_}_.:\RRANGEMENT CONCEnN.\N'r
SF..RVICE DF.S l\L\"!'JDATS DE POSTE

L F.

Conclu. entre:
L'Allemangne, M. RJépnblique Argentine, l'Autriche, la
flelgique P-t 1a Colonie du Congo belge, la BoliviP, le Rr~sil,
la Bulgarie, le Chili, la Chine, la République de Colombie, Ie
Danemark, l'Egypte, l'Espagne, l'E'thiopie, la Finlande, la
Ji'rance, l'Algérie, los colonies et protectorats francais de
l'lndochine, l'ensemble des autres colonies francaises, la
Grêce, la 'République du Honduras. la Hongrie, l'Island1?, l'Italie, et le:s colonies it.aliennes, le Japon, le Chosen, l'ensr3mtb1e
des autres dépendances japonaises, la République de Libéria,
le Luxembourg, le Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole),
le Maroc (zone espagnole), le Nicaragua, la Norvege, Ia République de Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, les lndes Néerlandaises, les Colonies Néerlandaises en Amérique, le Pérou,
Ja Pologne, le Portugal, les colonies portugaises de l'Afrique,
les colonies portugaises de l'Asie et de l'Océanie, la Roumanie,
la République de St-Marin, lc Territoire de la Sarre, le
Royaume des Serbes, Croates et Slovenes, le Hoyaume de
Siam, la Suede, la Suisse, la Tehécoslovaquie, la Tunisic, Ia
Tnrquie, l'Urgu1ay e1; les E'W.,fJs-Unis de Vooezuela.

Les soussignés, vu l'article 21 de la Convention principale et l'article H de l'Arrangement concernant le service des
mandats de poste, ont, au nom de leurs Administrations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes
\P'(Jllll' as~urer r.exécut.ion du dit Arrangem,:mt.
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I
RÉCÉPISSÉ

Un récé.pissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versemcnt dcs sommes en échange desquelles un mandat de poste
mt!ernacional est ém:iiS, doit Hre délivré s·ans frais au déposant, dans la forme adoptée par chaque Administration.
ll
VOIDIL'LEJ:;; .\NNOTA'I'!ON:::; .\UMH:iES; .\f)HEt;tll':

1 f~es mandai.~ de vuste iuteruatiumwx sonL t'•talJI iH
sur une formule conforme au modele A annexé au présent H.eglement. Les formules doivcnt être eon1fectionécs cn carton
résistant; leurs dimensions ne peuvent excéder 18 % centimetres de longueur et 12 % centimetres de lat·geur.
2 - Les formules de mandats qui nc sont. pa!-l imprimée.s
en langue frança.i·se doivent porter une tr2.duct.ion int,~rlinéaire
tlans ceUe langue et le~ inscriptions que leur texte compuete
tloivcnt être formulées en ehiffres arabes et en caraeterN; latins, suivant le cas, sans rature ui surcharge, même approuvées.
L'indication du montant de la monnaie dh'isionnairc
peut avoir lieu exclusivement cn ehiffres, mais quand il est.
fait usage de cette faculté. Ie chi:ffre représentant les unités
de la monnaie divisionnaire est préC1édé d'un zéro lorsqu'il
n'y a pas de dizainc.
Les inscriptions au crayon ne sont pas admiscs. 'J:oulí~
fois, les indications de scrvice peuvent êb~e portées au erayon-

t•net·e.
:l -

1l cHt intcr<.lit de eonsigner sur les mandats f.l'autrPs
annotations que celles que comporle la contexture des furnmles. Par cuntre, l'expéditcur a le droit d'a.joutPt', ~m· lc
coupon, des communications quelconques dcstinéf•s au 1Jt:•nf'·fieiairc <lu mandat.
,í Les mandats d'o.fl'ice ct los mandats destiné~ aux
pnisonnie.rs de guerre ou expédit~s pa,r ~~ux doivent porter en
tüte les mots "en franchisc de taxe", et le eoupon latéral mcn1ionner au verso le motif de l'envoi des titres.
r; - L'adresse des mandats doit désigner lc bénéficiaire
avee précision, c'est-à-dire d'une 1façon permcttant de détet·miuer clairement Ia personnalité de l'ayant droit. Les adresses abrégées et les adresscs télégraphiquf's ne sont pas
admiscs.
UI
MAND.\1'8 TÉLÉGT\.\PIJIQUES

1 - Les man<.lats télégraphiques sont ré<.ligés par le 1Jureau <.le poste qui a reçu le dépôt des fonds et adressés au
!mrnau de poste qui doit en opércr lc payemcnt.
2 - Sauf arrangement contraíre entre 1m; Adminisfrations intércss(Ses. les mandats télégraphiqncs sont dl'cssés en
lungue française. Ils sont rédigés commc suit:
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Indications év.entuelles (en toutes lettres ou d'apres les
abréviations autorisés dans I e service télégraphique) .
Mandat. (N° postal d'émission).
:Postes. (Nom du bureau de poste de destination.)
(Avis de payement, s'il y a lieu) .
(Nom de l'.envoyeur) __. (mootant de la somme rtransmise
exprimé en chiffres et, en ce qui concerne les unités (franc,
mark, etc.), en toutes lettres dans la rrionnaie du pays de
destination) .
(Désignation exacte du bénéfiaire, de sa résidence et,
s'il est possible, de son domicile, avec mention obligatoire de
l'un des mots: Madame ou Mademoiselle, devant le nom patronymique, même accompagné d'un prénom, d'un bénéficiaire
féminin, sauf le cas ou cette indication ,Jait double emploi
avec celle d'une qualité, d'un titre, d'une fonction ou d'une
profession permettant de déterminer clairement la personalité de l'ayant droit.)
Les indications qui précedent doivent toujours figurer
sur les formules de mandats télégraphiques dans l'ordre
ci-dessus. L'envoyeur et le bénéficiaire ne peuvent être
désignés par une abréviation ou un mot conventionnels quelconques.
Toutefois, l'indication du nom de la résidence du bénéficiaire peut être omise dans le cas ou ce nom est le même que
celui du bureau de poste de destina ti ou.
Lorsque les mandats télégraphiques sont émis par les
bureaux de poste de localités non dotées d'un service télégraphique, le li eu a' émission de ces mandats doit être indiqué
dans les télégrammes immédiatement apres de numéro postal
d'émission, de la maniere suivant:
"Mandat . . . de . . . "
De même, les mandats télégraphiques originaires de localités pourvues de plusieurs bureaux de poste doivent porter
la désignation précise du bureau de poste d'origine, lorsque
ce bureau n'est pas chargé du service télégraphique.
3 - Les divers Offices, pour leurs services respeclifs,
ont la faculté d'autoriser les bureaux télégraphiques de localités pourvues d'un ou de plusieurs bureaux de poste à recevoir de l'envoyeur et à payer au lieu de destination le montant des mandats télégraphiques.
4 - •La l'épétition partielle est obligatoire (répétition de
bureau à bureau des noms propres et des nombres).
5 - Le bureau de poste expediteur adresse sous enveloppe, à titre confirmatif et par le plus prochain courrier
postal, au bureau de poste destinataire, un avis d'émission du
mandat télégraphique, conforme ou analogue au modéle B
annexé au présent Reglement. Cet a vis est rattaché, par c e
dernier bureau, au mandat acquitté par le bénéficiaire.

IV
TRANSMISSION

1 - Les mandats sont transmis à découvel't.
2 - L'insertion des mandats dans les dépêches est réglée par les dispositions de l'article XXII, § 1, du Rêglement
d'exécution de la Convention principal e.
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v
REEXPEDITION; RENVOI

1 - Lorsqu'un mandat ordinaire est soumis à la réexpédition dont il est fait mention à l'art.icle 5, § 1, de l'Arrangement le bureau réexpediteur bife, s'il y a lien, d'un frait
de plume les indications du montant du mandat de maniere
à laisser reconnaitre les inscriptions primitives. L'indication
se trouvant sous la rubrique "somme verse" doit rester intacte. Apres avoir réduit la valeur d'émission en monnaie du
pays de la nouvelle destination, lcdit bureau inserit le montant résultant de la conversion en toutes lettres h un endroit
convenable de la formule du mandat, mais autanL que possible immédiatement au-dessus de l'indication primitive de
ce montant en toutes lettres. La nouvelle inscription portée
sur le mandat est signée par l'agent de service. Ce même procédé doit être suivi en cas de réexpéditions ulterieures.
Toutefois, en cas de réexpédition sur le pays d'originP,
ou sur le pays de premiere destination, Ie bureau réexpediteur rétablit le montant primitif ou y substitue le montant
qui est inscrit, aux indications de service, en monnaic du
pays d'origine.
La réexpédition des ·mandats t.élégraphiques par la voie
postale (article 5, § 2, de l'Arrangement) est effectuée dans
les mêmes conditions. Les mandats doivent être mis sous cnveloppe. Les avis confirmatifs son transmis également sous
enveloppe des leur réception par le bureau de premiere destination.
2 - En cas de réexpedition par voie télégraphique d'un
mandat ordinaire ou télégraphique (article 5, § 3, de l'Arrangcmcnt), le bnreau de la prcmiere desfination éfahlit un mandat télégraphique pour Ia somrne restant apres déduction de
la taxe du télégrarnme et de la taxe postale. La 1axe postale
est calculée sur le montant du rnandat original, défalcation
faite du montant de la taxe du télégrarnme.
La conversion est effectuée, s'il y a lieu, conformémcnt
aux regles tracée par l'article précité. Le mandat original est
quittancé par le bureau de la prerniere destination ct revêtu
de la mention ci-apres:
"Réexpédié le montant de . . . à . . . sous déduction de
la taxe de . . . "
Apres la réexpédition d'un rnandat de poste ordinaire
par voie télégraphique, le coupon de ce rnandat est annexé
à l'avis d'émission pour être rernis au destinataire.
3 - Les demandes de réexpédition ou de renvoi sont
enregistvé'es, pour mémoire, par le prernier bureau de destina..:.
tion, et, le cas échéant, par les nureaux destinataires ultérieurs. Le bureau qui opere la réexpédition d'un rnandat dans
les conditions prévues ci-dessus en donne avis au bureau
d'émission.

VI
REMI SE PAR EXPRES; RETRAIT; CHANGEMENT D' ADRESSE

Les disposlitions des articles IX, §§ 5 et 6, XXVI, §
4, et XXX du Reglement d'·exécution de Ia Convention princi..:.
pale sont respectivement applicables, en cas de demande, soit
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de remise par .expres, soit de retrait ou de changement d'adresse d'un mandat de poste.
Toutefois, il n'est pas joint de fac-símile du mandat à
la demande de retrait ou de changement d'adresse. La demande doit toujours indiquer le numéro, la date d'émisson et le
montant du mandat qu'elle concerne.
VII
:::v.t:ANDA'I'S IIUi.EGULIERS; SUSPENSION

iPHOVISOIIlE DU PA YEMENT

1 - Les mandats de poste dont Ie paycmcut u'u ·pu êlrc
cffectué puur l'unc dcs cauHcs suivantcs:
1°, indicat.ion inc:xacf c, iusuffisanle ou duuleusc tlu uom
ou domicile des .bénéficiaircs.
2°, différences ou omissions de noms ou uc sonunc~
3°, ratures ou surcharges dans Ies inscriptions,
4°, omissions de timbres, de signatures ou d'autres indications de service,
5°, Hu.licalion du monlant à payer· daus une mmmaic autre
que celle du pays de destination ou, Ie cas échéant, que la
monnaie admise ~t cet effet par les Administrations correspondantes,
6°, emploi de formules non réglementaires,
sont régularisés par Ies soins do l'Administration que les a
émis.
2 - A cPt. effet., Jes mandats Ront. renvoyés, le plus tôt
possible, sous enveloppe au bureau d'origine à moins que le
destinataire, ayant ·été ·aviS:é, ne réclame l'application des
dispositions du § 4 ci-apres.
Toutefois, dans Ies rapports avec les pays d'outre-mer,
L\dministration destinataire est autorisée à faire payer les
mandats dont lc montant est indiqué dans une monnaie aul.re
que celle admisc, lorsqu'elle est en état d·errcctucr la conversion au taux dont se sert l'Office d'émission, à condition
d'cn donner immédiatement avis à l'Administration qui a émis
le mandat.
Les risques résultant de la conversion erronée sont it la
charge de l'Administ 1·ation qui a effcctué ccl.tc conversion.
3 - I~es mandats télégraphiques dont le payement. ne
peut être effectué par suíte d'adresse insuffisante ou inexacte
uu pour une autre cause non attribuable au destinatairc, donnent lieu à l'envoi au hureau d'originc d'un avis de service
indiquant la cause du non payement. Le bureau d'origine
verifie si l'irrégularité empêchant le payement ne provicnt.
pas ct·une crreur imputable au service. Si ceU.e il-régularité a
ét é commise par le service, il la rect.ifie sur-le-champ par
avis de service. Dans le cas contraíre, il prévient l'expéditeur,
qui est admis it rectificr l'irrégularité par un avis de Hervicc 1a:xt.!.
Les mandats {(~légraphiques dont l'irrégularitP n'a pas été
rectifié dans un délai raisonnable au moyen d'un avis de
service sont régularisés dans la forme prescrito pour les mandats de poste ordinaires.
4 - Si le destinataire d'un mandat irrégulier ordinairc
lc désire et offre de paycr tous les frais, les irrégularités qui
s'opposent au paycment de ce mandat peuvent étre régulaJ'isées par la voie télégraphique, au moyeu d'un avis de ser-
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vice taxé_. Le mandat est, dans ce cas, conservé par le lmreau
de destination, lequel en opere la régularisation à- la réception
du télégramme rect.ificalH émanant du hurcau d'origine, ct
joint ce télégramme au mandal régularisé.
f> - Los mand&l s lélégTaphütncs donf. le l.il re eonl'í nnatif
t:;eul est parvenu, mais donl. le l•'lt'gt'aHww fait. défaul, ne
dohPHI pas f>t.re payt'•s au simpln VIl dP la Jll'l~lllit'H·n du ees
piôcPs. Anml. I ou I, il y a l iPll dP J't'•elaml'r' In l•'·l•'gr·alllllH~ au
llliiY~'ll d'un avi ...; dn s•~l'YÍt•~ lt'•lt'•gTaplliqun. LI' Jmn•au dPsl.ina1ait•n rt'•elanw {~galmnetrl. lns avis d'(~mission qui rw !ui snrai<ml. pas pat·vpnus par }ll't'IIlit't' cumTiet· apr·(·s la da I e du
mandat. Les avís ll'émissiuu manquanls sunt r•~clamés par dos

bullctins de vérificatiun conformes un analogues au modele G
aunexe au llt~glcnwnt tl'l•xécutiun dt• la Conveution principale.
() Dum; le cas uu lcs télégraunucs rectificatifs mentionnés au § 4 ci-dessus ont été moi i vés par une errem· imputable au service, la taxe do ccs lél<'grarmues doit être rembourséc ü qui uc droit.
7 - Les mandats (ordinaires d lélégravhitiUes) refusés,
de Illüme que ceux uont los lH!nél'iciaires sonl ineunnus, vadis
sans laisser \l'adresse, o11 varli:; J)Ulll' des pays n'ayant pas
adlu'ré à L\l'l'augemeul, sont renvoy{~~ imm(~•lialernonl, llai' le
buroau ue destination, au lmreau d"ol'igiue, apres avoir été
frapp(•s tlu timbre uu 1·evêlus de l"t'll iquet.f e dont l'usagc est
proscrit par l'article XXVII, § 4, du Reglement d'cxéculion ue
la CunvenLion principale.
Les télégrammes-mandats reuvoyés pour une cause quclconque ainsi que les avis tl'émission y relatifs doivcnt êtrc
mis suus cnveloppe.
VIII
DURÊE DE Y.\UDITÊ; MANDA'rS NON P,\YÉS

1 Lcs mandats wnL ntlables jusqu·ü re:xpiral.ion du
pl'emiet· mois qui suit celui dn lour émission. Co délai cst
wajot~t)· de quatre mois dans lcs relations avoe lcs pays hors
d"Eurupe uu de ces pays <~ntre eux, sauf atTaiJgemenL cun1raire enl rc les Offices iult:~ressés.
2 Pas::;é co terme, ils nc peuvcnt plus étrc payés que
stu· un vi::;a pour date donné par l'Aclminislration qui les a
l'mis ef, à la réquête ue l'Adminislratiun dont dépcnd lc bul'eau <lestinataire.
3 Lc visa pour date doit être · inscrit sur lc t.ilre
rm'me, ct dorme au mandat une nouvcllc durée do valiuilé
égale ü ct'llo prévuc au § 1 du rn·t~sent artiele .
.1 Les mamlats dont lc _paycmcnt n·a tms t~Lé rt~elamé
en temp~ ulile sunt renvoyés, aussitôl. apres l'e:xpiration du
d(•lai de vulidil.<í ordinairl'; tJat· r.Adwinistration lJ:Ui cn est
th;vusitairc à l'Administratiun un pays d'origine.

IX
l\1.\NDATS l\iUN lHS'l'lUHUABLgS, PEBDUS UU lJÉ'fHlllTS

1 Lc remlmurscmenL dos mandats non vayés aux
det:1tiuaLaires ost effectué aux envoycurs aussitôt que l'AtlmiLeia de 1924 -
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nistration uu pays d'origiue est rentrée 'en possession de ces
mandats.
S'il s'agiL de mandats t<Hégraphiques, l'Administratio:q. dn
pays d'origine doit êt.re en possession taut du mandat qw~
de l'avis d'émission.
2 - Les mandats égarés, pe['(lm; ou détruits pcuvcnl. être
remplacés, sm· la demande de l'envoyeur ou du destinataire,
par des autorisat.ions de payemenL que délivre l'Administration du pays d'ot•igine, aprés avoir constaté, d'accord avec
l'Administration du pays de desLination, que le mandat u'a
été ni payé, ni remboursé, ni réexpédié.
Les antori!;ations de payement onf. une duréc de validité f.gale it celle des mandants dont. elleK tienncnt lieu.
Dans les üa~. cependant, d'un mandat. égaré ou perdu en
com·::; de t.ransmission, dont. il scrait demandé simultanément
le remboursement par l'envoycur, d lc payemcnf. par le dest.inataire, l'aulorisation serait delivn5e au profit de l'envoyour,
auquel appal't.icnt Ia somtne non payée au destinataire.
Aucune nouvr>llo taxe n·esL exigée pour les autorisaLious
de payemenL.
3 - Lorsque lc rernbourscmenL d'un mandat fSgaré, pcrdu
ou défruit est réclamé par l'envoycur, cnlui-ci doit fournir à
l'appui de sa demande, son récépissé, bulletin de dépôt ou déclaration de versement.
L'Administration rlu pays d'origine accordc le remboursement aprês s'êtrc assurée que l'Office de destination n'a pas
payé et ne payera pas lc mantlat.
X
PAYEMEN'l' DES 1\L\NIMT!::l 'J'ÉLÉGil.\PHIQUES

Le payemenL des mandat.s télégraphiques d.oit avoir licu
sans attendre la réceplion de l'avis confirmatif.
XI
AVIS DE PAYEM·ENT

1 Lorsquo rexpéditeur d'nn mandat. ordinairc demande à r~cevoir usis du vayement de ce mandat, le bureau
d'originc appose sur Ie titre le timbre-poste représenlant le
droit. fixe perçu de ee ehef. ll annulc ce timure-po::;te pal'
l'inscriplion tl't)s apparenf.c dos mot.s: "Avis de payement".
2 S'H s'agit d'nn man,iat h~légraphiquP. le timbreposte re}•r•í~cnlant la Ja:xe due de LC LIH~r~~ e:-;t ap}lliqlp), sur
l'avi~ d'émi81!lion.
3 -- Le 1Jw·eau payeur adl'eSI"e le jt}llt' mr~me du paye.~
ment, au hurcau d'ol'igine eltargé (ren Jaire Ia remise an
déposant. 1111 avis conforme ou analõg·uc au moclt!le C anne.xü
au vréscnt Hi!glement.
·Í - - lJm·:;que, ulléricurment ü l'émis~3ion trun rnamlai.
l'expétlitt;uJ·. <.!~>mande :t .l'<'t'evoir un avi~ dn payc•nwut., ],;
burcau d m·1gmc rcprodutl. ::;m• mw fornHtlt~ C, prt~alaiJlemcnf.
revêtuc de timbt•es-poste représentant la taxe préYuc à ral'ticle .37 § 5, de l'Arrangement, la descriptiou trcs cxactc. du
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mandat et transmet celte formule, sous cnveloppe, au bureau
ele destination. Cc bureau, apres avoir rempli la formule, la
nmvoie de la même maniere. Toutefois, l * Administration du
pays d'origine des mandats a la faculté de prescrire à s~s
hureaux delui communiquer, au préalable, les demandes d'avts
de payemont introduites plus d'lm mois aprês l'émission du
titre.
XII
Itf:t:r.. A.MA1'10NS IJE 1\L\.NO.\TS NON PAit\"E.:-JLS

Pour les réclamat.ions relativos à un mandat de poste
m·rlinaire ou télégraphique non parvenu à desf ination, il est
fait usagP lfnnc formule conforme ou analoguP au modele D
annoxt' au présent ReglemenL
Les hureaux suivent pour l'insLruction dt~s r(\clamatiom~
d leur envoi les rêgles indiquées au § 4 de l'arl i ele précérlcnf. cn ce qui concerne les avis de payemont.
Lol'squo Ie bureau destinataire est en élal. dn fouruir
de:; ronseigncments définitifs sur le sort du tiiTe réclamé,
i l rcnvoic cettc formule, complélén suivant I e résultat des
rccherches, au bureau qui a reçu la réclamation. En cas de
rPeherclws infructueuscs ou de paycnwnL coulesté, la formule Pst lransmiso à l'Administration du pa.ys rl'oeiginc paL'
l'intermédiaire de l'Administration du pays destiuatairc.
Los 'formules D sont rédigées cn fratH;a is nu portent
une Lr·adnction interlinéaire en cette langue. l~llPs doivent
i 11d i quer radresse compU~to du destinafairo.
t•mes sont lransmises, sans lottrcs d'm1voi, sous envcJoppn Jcrméc. Chaquc Adminislration cst. librc de demander,
vat· une notification adrcssée au Bureau internacional, que
ll>s réclamations qui concernent son scrviee soient transmises,
soif. it son Administration centrale, soit à un lmreau spéc ialomcnt désigné par elle.
XIII
COMP'l'ES MENSOELR

t - Chaque Adminisl t·aliuu dre~sc, i1 la fin de chaque
mois, pour chaeune des aulres Adminisl.r·ations, un compte
part.ieulicr, eonforme an modele E annnx•' au pl'éscnt Reglemenl, et sur leque! sonl récapilulés, autauf. que possible par
ol'dre ehr·onologiquc ct par ordre alphabétique dcs noms des
hureaux •l'émission. tous los mandat~ payés pat· scs propres
JurreatJx, pour le rtHupfc de• l'Offiee eorTc:-;pondanl, vcndant
hl HIOÍS
~ -

}H'éCédenl.
Elle inHeril.

t~galmucnl.

Hlll' cn l'lllllPI P In 11wnf.ant. du

droil. qui lui nwient, on VPrlu dn ~ 2 de l'adiele 3 de l'Ar-

rang<'lllcnl, sm· les mandais pay1~s pal' sos buroaux.
CeU n llonification H·opôre sm· les f otaux du l'ompte des
ll:andafs pay!'•s, allstrnelion f'aifc dPs mandais ''wis ('ll fn:mrlli::;u de taxe.
3 - Le compte part.iculier· esl. frausmis à d'Administration débitrice, au plus tard à la fin du mois qui suil celui
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~uquel le compte ae rapporte, accompagné des mand~ts de
poste et des mandats télégraphiques quittancés, ces dernicrs
•ccompagnés autant que possible de leurs a vis d' émissiun
respectifs.
Les avis d'émission qui parviennont à l'Officc de dcslination apres l'envoi du càmpte sur lequel sont décrits lcs
mandats télégraphiques auxquels ils se rapportent sont rcnvoyés à l'Office d'origine annexés à l'un des comptes suivants.
4 A défaut de mandats payés un compte parLicul icr
négatif est adressé à l'Adminiatratjon correspondante.

XIV
COMPTES GÉNÉRAUX

1 - Immédiatement apres la réoeption dos complos partiouliers et sans attendre qu'il ait été procédé à la vél'ification de détail la balance cst faite dans un comptc géaóral
que dressc l'Administration or.éditrice, sauf autre arrang·ement entre les Offioes intéressés, en se oonformant pour la
conversion des monnaies, s'il y a Heu, au § 2 de l'article ti
de l' Arrangement.
Les différences ultérieurement cunstatées sont reprises
dans le premier compte partioulier à intervenir. Elles sont
négligées si leur montant total n'excede pas 50 centimes pur
oompte.
2 - Lo compto général doit être anêté daw; un dúlai
de deux mois apres l'expiratiou du mois auqucl il se 1·apporte.
Ce délai est porté à quatre mois dans les relations avec
lcs pays situés hors d'Europe ou de oes pays entre cux.
Toutefois, les Administrations peuvent s'entcndro on vuc
de dresser le oompte général par trimestre, par semestre ou
par .année .
3 - Sauf arrangement contraire~ la différence fonnant lc
solde du compte est payée au moyen de tr·aites payablcs à vuc
sur la capitale ou sur une place commerciale du pays eréd iteur, -cn monnaie de co pays et sans aucunc perte pülli' lui,
los frais du paycment rcstant à la ohargc de rorriee dl~iJi
teur.
Ces traites peuvent être exceptionnellement tirécs sut· un
autre pays à la condition que les frais d'esoompte soienl U. la
charge de l'Office débiteur.
4 - Lc payement doit être effectué, au plus Lat·d, quin~e
jou1·s apres réoeplion du oompte général indiquanl lm; Homme:-;
reoonnues exaotes. Co délai scra d'un mois pour les pavs de
l'Amérique du Sud.
·
Toute Administration qui se t.rouvc à dóoouvurt vú;-h-vis
d'une autrc Administration, d'unc somme supériourc tt :30,000
francs-or, a le droit de réclamor, même avant la elúluro du
compte, un acompto ou solde pruvisoiro jusqu'h eoneul't'I'IH'.e dPs
trois quarls du montant do sa créance. Lo cas échéaut, il doiL
êtrc satisfait à sa demande dans le délai de lmit jours.
En cas de nonpayement de l'acomptc dans cc délai, ·los
proscriptions du § 3 de l'articlc 6 de l'Arrangement sont applicables.
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XV
COMMUNlCATIONS 1\Ér.:IPHOQUES·;, PAR L'INTEHMI;:DJAIHE DU BUREAU
INTEU.NATIONAL

1 - Le Administrations des pays contmcfanls doivent se
communiqww rf~ciproquomont, par l'inteJ'Jnf~diairf' du Rurmw
intnt'nntional et trois mois au moins avnnl. la misP :, ~~x,~r.ntion
dn r A.rrangement., snvoir:
1o lo maximum qu'olles adoptent, chncunn dans sn monnaie rcspoctive, pour l'échange des manfiats, rn YPl'l u de l'arf i1~ln 2, § 2, de l'Arrangemont;
2° le tarif et, s'il y a lieu, lo taux de convf!t'sion monéf.aire ou lo cours qu'elles appliquont cn ~~x(•cnf ion dn l'arti,
elr• 2, § :l. de l'Arrangcmcnt;
3", la nomcnclature de ceux de leurs llurr:mx rospectifs
qn'PllPs aut orismü à émettrc ct à payor elos mandais intnenatinnnllx. ou l'avis que lous lem·s lmrcaux pnt·l ii~ÍJII'Ilf :, rn sflrYieP:
4° nn cxcmplairc du mandat qu'clles cmploicnf:
!)" l'orthographc dcs norns de nomhrP, dP 1 h 1000, flll i pmlvnnt Nrn (>crits cn tontos lct.tres, dans lf'lll' langur t'PsprcUvc,
sm· IPs mandats émis par cllcs;
no la dur1>e dos délais apri'~s losqunls lf'lll' l1~gíslal íon restwef ivc al.trilmc dMinitivement à l'Etat le monf nnt. dns mandais
dont lo payement. n'a pas (SI é r~elamé par lrs aynnl s rlt·oit.;
7o lo cas échéant, l'avis de lcur participai íon h l'1~changn
d1~s mandats t.élégraphiques;
8°, la listo dos pays avec lesquels rllrs ~~chnngPnf df's mandafs rln ]Wsfo sur la base rle l'Arrangrment;
fi" la nommwlaturc des pays ne participant pas it l'ArrangPrnrnt. et. pour lcsquels ollos pcuvenl Sf'I'Yir d'infpr·m,;diaircs
1Hllll' I' éc hange des mandats de poste.
2 - Tout.e modification apportée ultériout·etnPt1t., à l'égrad
de l'un ou l'autre dos points ci-dessus mrnt.ionnl'~, rloit ~~t.re
1111f.i fi1~c sans rct.ard de la même maniere.
Toutefois, les modificat.ions concrrnant h~s tnux rlc convcrs:cn sont, en outre, notifiées immédiatrnwnt à l'Admitlistraf.ion correspondente.
XVI
PROPOSITIONS DANS I/JNTERVALLE DES RÉUNIONS

1 - Dans l'intervalle qui s'écoule entre lcs réunions pré-.
v1ws à l'article 27 rle la Convention principale. toute Administraf.ion dos postes d'un des pays contractanfs a le drolt d'adressnr aux autres Aclministrations partieipat1l P~, par l'lntcrmérliaire du Bureau internat.ional, rlcs propnsll íons rnnrrrnant les
rlisposit.ions rlu présent Reglcment.
2 - Tonte propo~it.ion est. sntlmfse ali procP,rlP, dét.erminé
par l'art.iclc XLIV du Reglemcnt. d'exécufion rle la Convention
rrincipale.
3 - Ponr rlcvcnir ex!Scnf o ires, lcs pl'oposif ions doivent
r1>nnir, savoir:
to l'nnanimité des suffrages. s'il s'agit, de I'additioh de
nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions
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rlu présent article et des art.icles II, X el XVII dn préscnl. Reglemont;
2" les deux tiers des suffrages, s'il s'agit. de la modification des dispositions des articlcs J, lU, IV, V, VI, IX e XI;
3° Ia simplc majorité absolue, s'il s'agit de la modificai ion
des nutres articles ou l'interprétation des diversos disposit.ions
du présent Reglement.. sauf les cas de li I ig·c prévn :t l'art.ir.Ie 2f)
de la Convmltion principalc.
4 - Les résolutions valables sont consacrées par une
simple notification du Bureau intcrnat.ional ü tnutPs les Arlministrations participantes.
5 - Toute modification ou l'(~solut.ion adopf '~~' n'esl cxl'.=cutoire que trois mois, au moins, aprl'.~s s~ uotificat lon.
XVII

1 - Lc présent. Reglement. sera exéculoirc ü parti!.' dn
jour de la mise en vigueur de l'Arrang·ement.
2 - Jl aura la même durée que cct. Arran~rement., :~. moin~
qu'il no soi I r0nouvelé d'un commun accord Pnlr:e lcs pat·l in'~
intéreSS(~CS.

Faif it .\ladrid, l·f' f.rriüc Novombrc mil neuf cenl vingt.
Pour l'Allemag·ne: llonge.- Scl!enk. - 01·th.
Pour la Répub1ique ArgPnt.inf': A. Bm•J•era .Yidwlsou.
Ponr l'Autriche: Eberan.
Pour la BPlgiquc: .4.. Picm·d. - Tixhon. - HulJ. K1'frins.
Pour ln cnlonie rln Congo hf'lgP: Jf. Holf''lt'Urlr. ·- O.
Tondeur.
·
Pom· la Bolivie: Luis Rodriguez .
.Pour lc Brésil: Alcibíades Peçanha.-J. llcm·iqu.r? Adr;•nr.
Pour la Bulgarie: N. Startcheff. - N. Bmwlmalwff .
.Pour le Chili: A. de la Cruz. - Flm·endo Marqu.ez dr> la
Plata. - Gus. Cousifío.
Pour la Chine: Liou Fou-Tchenu.
Pour la Répnblique de Colombif': 1V'. Mar Lellan. - na1·iel Roldan.
Pour le Danemark: Hollagel Jensen. - Jiolmblad.
Pour l'E'gypte: N. T. Borton.
Pour l'Espagne: CoruJP rir Colompt. -.José Garcia Ton•es.
Guillm•mo Capdevilla. - .Jo.çé de E.'lpm"ia. ---- Martin 'ricente. - Antonio Camacho.
Pour l'Ethiopie: 'll'eulden-Berll aru~.
Pour la Finlande: G. E. F. Alb1·echt.
Pour la France : !11. Lebon.
Pour M. Georges Bonnet.: M. Lebon. - r;. Blin. - p.
Bouillard. - Barrail.
Pour l'Algérie: H. Treuillé.
.
~our les colonies ct. prot.ecl.orats françaiR de l'Indorhine:
Andre Tou:et.
Ponr l'rnRrmhll" des aut.res rolonies frnnça isrR: r;. Dcmartial.
Pour la Grece: P. Scassi. - Th. Pentlt.éroudakis.
. Pour la R~publique du Honduras: Ricm·rln Beltrrí.n y Ro:ptde.
1
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Pour la Hongrie: O. de Fcjér. - G. Baron Szalay.
Pour l'Islande: Hollnayel Jcnsen.
Pour l'Halie et. les colonies italiennes: E. Delmati. ---1'.
C. Giannini. - S. Ortisi.
Pour le Japon: S. Nakanishi. - .11•ajiro Miura. - Y. Hi?'at.mka.
Pom' le Chosen: S. Nalwnishi. - A1'ajiro Miw·a. - Y. Hi?'rttsuka.
Pour l'ensemble eles autrcs dépendanccs japonaiscs: S.
Nalmnishi. - Arajiro Miura. - Y. Hiratsnka.
Pour Ia Rópuhlique de Libéria: Luis Ma. Solér.
Pour le Lnxembourg: G. Fabeí'.
Pour lo 'faroc (à I'exclusion de la zone espagnole) : Ge'l'anl.Tapu. - J . \Valter.
Ponr Je Maroc .(zone I{'Spagnole): ,~..,/ . .~lauir1'P rfp CáYcer.
- L. Lópe::.-Pen·er. - C. Garcia de Castro.
Pour lc Nicarag·ua: M. lg. Terán.
Pour Norvege: Sommerschild. - Klaus Helsinh.
Pour la République de Panama: J. D. A1•osemena.
Pour le Paraguay: Fernando Pignet.
Pour les Pays-Bas: A. 1V. Kymmell.- .l. S. v. Gelde1·.
Pour les Tndes néerlandaiseR: \Figman. -- \V. F. Gerdes
nnslerber-ek. - J. 'l7an det• \l?erj'.
Pom· !Ps colonies néerlanclaises en Amériquc•: \l"iaman.
- \F. F. Gerdes Oosterbeek. -- J. t•an der 1Verj'.
Pour lc Pérou: D. C. lJ1'rea. -O. Brrrrrmr>r'u:a u Rt!iJ(Jada.
Pour la Pologne: 1r. Dohi'ówofsl;i. - Maciejew.~ki. - Dr.
Mm·ja.n Blachie1·.

Pour Ü' Portugal: Henriquf! .Mousinho dr? Albuquerque.
Pour le:-1 eolonies porf.ugaiRes de I'Afrif11W: Jurf'nal Elvas
F'lo1'iado Santa Barbara.
Ponr les :olonir~ pOi'i.ugai~f':~ dn I'Asi1' pf dA l'Océanie:
Jt~st~ Emilio do.11 Santos e Silva.
Pour la Houmanie: D. G. Marü1esco. - Eua. Boukman.
Pour le TerrHoirf>. de la Sarre: Douarche.
Pom' In lloyaumc eles Rerbes, Croates et Slov~~nes: D1·au.
TJi.1niúiyevitch. S. P. Toutonnd.iitch. - Dr. Pmnua Pavlitch. - Costa Zlatanovtich.
Pour le H.oyaumc de Hiam: Pln·a Sanpakli('h Preeclw.
Pour la Suede: Julius Juhlin. - 1'hore \1'ennqv-ist.
Pour la Suisse: Mengotti. -- P. Boss.
Pour la Tclléeo~!ovaquie: Dr. Otokar Ru~icha. - \'áclav
Kucera.
Pour la •runisie: Gé1•a.;•d Ja1JY. --- .L Bnrb.-u·at.
IP:our la Tm"~quie: M1hrnéd-Ali.
Ponr l'Urnguay: Adolfo Auoriu.
Pour lPs Etats-Unis t.ln Vrnf•ztwla: Perlt'o-Bmilio Coll. S. Rm·cPlrí. - A. Posse.
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D
ADMJNISTRATION DES POSTES D ••••••••••••••••••••••••••••••••••• )

Bureau d ••......•.•..•...••.

N••••..••••••••

RÉCLAMATION D'UN MANDA T •••••.••••.••••••..•..•.• NON PARVENU
Nom et domicile du réclamaut
(A remplir par l~ bureau d'origlne)

(A remplir par

)(!

hur.:au d,•stinataire)

*)

Bureau d'émission:.................
L'! mandat décrit ci-:-·J1:t, e
Date d'émission:............... ... . . -a été dílment payé au destinnt .ire
Numéro d'enregfstrement:...........
Je •••..•••••••••••••••••••
Montant: . . . • • . . . . . . . . • . • • • ••• ••• . • • - est encore cn ins ance a u i ureau
de ........•.••...........
Nom du destinataire: ••••••..••••••••
-a
été r,~t.voyé au b·ttTatt d'rrigine
Adress ~ du destinataire: ...........•
d~!
...................•...
..
.. .
Bureau de destination: ..•••••..••..• - <! été ré~xpédié le .••.•••
à ..•.•..••.•....•....••..
Renseignements comr>lémentaires: ...
-n'est ras parvenu au burea 1
de .....•..••••...........
.
A•••••••••••..•• de •..•.•... 192 ..•
A ••••••...•••• te •••••••.•.•••. 192 •.•

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

....................................
...................... .............
Signature

o

Signafttre

o

*) Blffer les indications lnutUes.

ANNEXES

.ó1i

A

A

.......... )

(RECTO)
(VERSO)

ADMINISTRA TION DES POSTES

du ...... · · · · · · · ·'Cours du change

PARVr:NU

COUPON

.•sti11ataire)

(Peut être detaché
par le destlnataire)

(Cadre réservé aux endossements, s'il y a Ueu)

Somme payée:

·················
r") •

t•e
ler.l~nnt

a tt

ire

ureau

u d'crigine

m~a

Mandat de Poste lnternational
de la somme de

===
QUITT ANCE DU DESTINATAIRE

(em chiffres arabes)

Montant du mandat
en chiffres

Timbre du
bureau d'origlne

(Les unltés en toutes lettres et en
caracteres latins)

1

payable à M ............•...•...............•
• . . . 192 ..•
rre

Désignation de
l'envayeur

Lieu de destination: ......................... .
Adresse du destlnataire: .................... .

o

Reçu la somme indiquée d'autre part,
•tieu: ................•..•.......................................
Le ...................... 192 ... .

Pays de destinatfon: ........................ .

Signature du destinataire:

-8cntU J Numéro

fnutHes.

c:;U

=o·t:
CC
:ã

d'émisslon . . . . . ....

Date d ' émission: ............. .

tU

.s

fll

Leis de 192! -

(*) Indicatlons á remplir par I'Office
destinatalre losqu'il opere lui-même la
conversion ou qu'il fait usage, pour ses
payements, de papier-monnaie déprécié
par rapport à la monnale métallique
ayant le cours de l'or. (Arrangement,
article 2.)

Vol. II -

Registre d'arrivée

1

Signature de l'agent
qui a dressé le mandat:

Le •••••••.•••• 192 •.. I

Somme versée

Bureau expéditeur : .......... ..

Pag. 290 -

1

(Monnaie du pays
d'orJgine)

o

Timbre du bu ·
reau payeur

N ......... .

N. B. Le verso doit être imprimé en sens inverse du recto.

B

o

ADMINISTRATION DES POSTES

ADMINISTRATION DES POSTES

d •.........•.......

0 ................. .
AVIS D'E' MISSION

A VIS DE PA YEMENT

N. du registre:

Copfe d'un mandat télégraphique déposé au bureau d •............
te ....•........................... pour Ie bureau d ..........•
(Pays) •.........••.

r

om de l'envoyeur

Numérodu
mandat

Nom, prénoms, qua•
lité et domicile duj Montant du
destinataire
mandat

d'un mandat

Le souss gné déclare que la som me de .•.........................................
montant du mandat n ............. émis par le bureau d .............. , le ........... ..
á l'adresse de M •..............•.......•....................•.... , até dCtment payée
le .......•................ 192
Timbre du bureau
payeur

Somme versée
(Monnafe du
pays d'origine)

Timbre du bureau
d'origine

()

A •....••.•..••......... e .........•.... 192 •••
Le .•...................... des postes,

(Signature)

Leia de 1924- Vol. l i - Pag. 296- 2

o

Signature: *)
du destfnataire

de l'agent
du bureau payeur

Timbre du bureau
de distination

o

*) Cet avis doit être signé par le bénéficiaire ou, si les reglcments du pays de destination Ie comportent, par l'agent du bureau payeur, puis être mis sous enveloppe et envoyé par le premier courrier, au bureau d'origine du mandat qu'íl coucerne.

.....1_

E

ADMINISTRATION DES POSTES

Année 192 ..•

d •..................

(VERSO)

DATE DE L'ÉMISSION

Numéros
d'ordre des
mandats
payés

c:

BUREAUX DE POSTE

Année I

qui ont délivré les mandats

Mois

rno
o ....
\.of/.1

Mois d ••.•••..•••....

Mandats taxés

"G).~

e::s-4)a

Z;;,

Pr.

I

Mandats
·en franchies
de taxe

Pr.

Cl

I

Ct.

.················

. , le ............ .
tté dílment payée

e l'agent
reau payeur

Mandats taxés........ .. .. fs.
Droit de 1/4 sur les mandats taxés ..
Mandats en franchlse de taxe ................... .

du pays de destimis sous enve:tt qu'íl coucerne.

fr

Ir

fr.

Total général des sommes dues par l'OHice d ....•. à I'Office

. . . . . . . . . . . . . . . . . . fr.

Certifié Ie présent compte du moia de ............... 192 .. .
c:oniorme aux mandats des bureaux ........ y annexés.
Fait à ................... le ........ ; .192 •.•
Leis de 1924 -
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3 -

Le Chef d .... ...... ·

Montant du débit

de

1' Administratino

Fr.

I

Ct
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ADMINIST~ ATION

,92 ...

DES POSTES

MOI S

d .•.....•.••••••••••

d ••••••••••••••••••••••
E
(RECTO)
CO~IPTE

PARTIOULIER
DHS

MANDATS DE POSTE JNTERNATIONAUX
DÉLIVRÉS PAR LES BUREAUX DE PO'.;TE

ET PAYÉS PAR Ll!S BUREAUX l:E POS l E

PENDANT LE MOIS DÉSIONÉ CI-DESSUS

Cahler N• ••••••••••••
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.CRETO N. 16.380-

DE

20

DE FEVEREIRO DE

192-i

'Modifica o art. 84. do regulamento que baixou com o decreto
n. 14.J21, de 31 de março de 1920
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da
Constituição, resolve modificar da fórma abaixo indicada o
art. 34 do regulamento qnn buixon com o decreto n. 14.121,
de 31 de março de 1920:
Art. 34 - O commandante da Escola de Aviação Militar
será um tenente-coronel ou coronel, tendo pelo menos o curso
de sua arma.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1924, 103° da Independencia <~ 36° da Republica .
. \RTHUH. DA ISILVA BERNARDES.

Fe1•nando Setembrino de Carvalho.

DECH.ETO N. Hi.381

---DE

:.?0

nE FF:YEnmr..ü DE ·J0~.'f

Crt1a nn Munici])ÍO de S. Mal h eu r;;, Estm!o r!.: F>JJil':tu Snnto,
1lm nurlPn rnloninl com n t/r>nmn ina,./in dP ·•. Sant n,r; :Ye"-'es''
O Presidente da Repuhlica do~ K;t.adn~~ TJnirlos dn Bru~J\1,
tendo em vista o disposto no art. ~71. "" r·Pglllanwnl.u nnnt>XIl
ao decrf•Lo n. 9. 08·1, rle :1 dn noYPrnhr'O dn I~~ 11. dPL't'Pi a:
Artigo unico. Fica crcado no rnunieipin de f\. !\Tat.he11~,
Estado do Espirito Santo, um nueleo eolonial rnm a llonominação "Santos Neves", para localização dl' irnrnig'l'anf Ps, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 20 de fcyerni1·n rl0 l !l? 1, I n:1o da Inrlepcndencia e 36° da Republica.
ARTHUR D.-\ SII.\'.\ BER::-.1.\RDEB.

Mig'uel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO.~.

16.3·82-

nE ~o oE PEYEnEIRo nE

1924

Revoga o deereto que concedeu autm·ização á sociedade anonuma The Foundation Company, pa1'a {1~nrcionar na
Republica e ca,r;sa a 'l'Cspectivn cm·ta
·

O Presidente da Repulllica do~ Estados Unidos do Brasil,
attenrlendo ao que requereu a ~nr>iNlnrlc anonyma Thc Foundation Company. com sédc em Nova York, Estado do mesmo
nome, Republica dos Estados Unidos ela America. e devidamente representada, e tendo em vista a deliberação tomada
pela respectiva directoria, em reunião cffectuada a 1.5 de
agosto de 1923~ no sentido de encerrar o seu commercio no
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Brasil, resolve revogar o decreto n. 'i 5. 378, de 22 de fevereiro
de 1922, pelo qual foi a mesma sociedade autorizada a funccionar na Republica, e cassar a respectiva carta.
Rio de Janeiro, 20 de fevereiro de 1924, 10:1° da Independencia e 36° da Republica.
ARTIIUR DA SILVA BRRNARDF.S.

lrliguel Calmon du Pin

DECRETO N. 16. 383 -

nF.

20

f!

Almeida.

nE FEVF.HF.IHO DF:

1924

AmH·nva n 1•e{nrma dos f!Statv,tos dn Companhia Mineim
de Lacticinios

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Mineira de Lacticinios, autorizada a funccionar pelo decreto n. 14. 350, de 9 de
seternhro do 1H20, n devidamente representada, decrPla:
Artigo unico. Fica approvada a reforma feita nos PsLafutos da Companhia Mineira do Laeticinios, 11a conformidade d::t
resoltH,:ã.n da assembléa geral dos J'f'Spectivo~ accionistas, realizada a 2'i de dezembro de 1921. ,, obrigada a mc~~ma rompanhia
a cumprir as formalidades uliPí'iorrs, exigidas pela legislaçâtl
em Yigor.
Rio de Janeiro, 20 de fPYPrr iro ele 1f-12.1, 1o:=: o da lndependencia e 36° da Republiea.
ARTTTITR DA 8II... YA BEHNArtDER.
Migw~l

DECRETO N. 16.384 -

Col1non rlu Pin c

DE

2:?

_,1lnu~idrt.

DE FEYEREIRO DE

1924

Approva as instrucções pam. as eleições federars no Estado do
Rio Grande do Sul

O Presidente da Hepubliea dos F.stado:-1 Unido:i do Brasil,
usando da autorização conferida pelo art.. 3°, n. XI. da lei numero 4. 793, de 7 de janeiro deste anno, resolve approvar as
insLrucções, para as eleições fcderaes no Estado do Rio Grande do Sul, que a este acompanham, as~ignadas pelo ministro
da Justiça ~ Negocios Interiores.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro ele ·t 92·1, ·1 o~o da Inrle.pendencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João

l.~uiz

Alves.
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lnstrucções a que $e refere (j) decreto n. 46.:184, desta data que
providencia sobre a eleição rle :1 de maio deste anno. no
Estado do Rio Grande do Sul
Art. 1.0 Nas sédes dos termos que compõem as comarcas
no Estado do Rio Grande do Sul, os respectivos juü:es, emhóra
não togados, terão competencia para o preparo do alistamento
eleitoral. cujo julgamento cont.inúa a competir aos juizes
de direito. (Lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, artigo 2~, § 4°.)
Art. 2. Para os fins do act,ual alistamento eleiloral, terão validade as carteiras de identidade expedidas pelas filiaes
elo Gahincf.e do Indontificacão de Porto Alegre, que forem
creadas JWlo Governo do Estado, com immedialn. snllot'!linação
ao mesmo gabinete.
Ar L 3. Na Capital do Estado, além das seeções eleitoraes ael.ualmcnt e existentes em numero de vinte, luwcrú tantas outras mcsai eleitoraes quantas sejam ncressnrias para
qne o numero de eleitores de cada sec{,:ãn nii.o seja superior
a 500, nem in forior a 200.
§ 1. O ,juiz de direito, actunlmcnte competente, logo
qnr encerrado o alistamento para a proxima cleiçílo, fará
nova distribuição dos eleitores pelas sec~ÕC'S t~h'ilnr:ws, de
ac~côrdo com o disposto neste artigo.
§ 2.0 As mm~as das novas secções serüo const.it u idas, como
as actuaes, pela fórma prescripta no art. 7o do dcercto numero 14.631, de 19 de janeiro de 1921.
Art. /1. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 1924, 103° da Indepondencia e 36° da Republica. - João Luiz Alves.
0

0

0

0

DECRETO N. 16.385 -

DE

27

DE FEVEREIRo

oc; 1924

App1•ova projectos e respectivos orçamentos, na importancia
total de 112:768$684, de melhoramentos e installações a
serem executados nas officinas c~e Aramary e :Periperi, da
rêde de viação (errea federal a cargo da "Companhia
Fe1·ro- Viaria E'ste Brasileiro"
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasi!,
attendendo, em parte, ao qun requereu a "Companhia FerroViaria E'ste Brasileiro", arrendataria da rôde ferro-viaria
federal dos Estados da Bahia, Sergipe e do Norte de Minas
Geraes, na fórma do contracto autorizado pelo decreto numero H. 068, de 19 de fevereiro ne 1920, c tendo em vista
as informações prestadas pela Inspcctoria Federal das Esf radas, decreta:
Artigo unico. :Ficam approvados os projectos apresentados pela Companhia Ferro-Viaria E'ste Brasileiro e gue
c?m este baixam, rubdicados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado da Viação c Obras Publicas,
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para execução dos seguintes melhoramentos e installações
nas officinas de Aramary e Periperi, de accôrdo com os or~amentos a.baixo discriminados, que com este tambcm baixam, rubdicados pelo mesmo director geral, a saber :
a)

Melhm·amentos:

par~ os motores
"Diesel", em Aramary. . . . . . . . . . . . . . .
2. Transformação de um abrigo existente em
Periperi, em caldeiraria. . . . . . . . . • . . .
3. Prolongamento e adaptaoão da offioina de
fundição em Periperi. • . ....••

1 • Construcção de um abrigo

o •

o •

• •

29

:Dl~$7Gi

9 : 1GG$35g
16: 406$93()
55:492$062

b) Instattaçoes ·:
1. Installação e montagem dos motores e das
machinas operatrizes em Aramary . . . .
2. Montagem do material pneumatico e acccssorios em Periperi ... ~...............

r;;,: ~)():J~Wl :i
1:371$554
57:276$57:!

§ 1. As despezas que forem cffectivamente effectuadas
com os melhoramentos discriminados na aliuca a, até o maximo de cincoenta e cinco contos quatrocentos e noventa e
dous mil e sessenta e dous réis, serão levadas metade á
conta de capital c metade á conta de "obras nov1.1.S c melhoramentos", na fórma da alinea b do § to da clausula 20
do eontraeto autorizado pelo decreto n. 1 ~. OG8, de 19 de
fevereiro de 1920.
§ 2. As despezas que, até o maximo de cincocnta e
sete contos duzentos e setenta c seis mil quinhentos e setenta c dous réis, forem realizadas com as installações a
que so refere a alinea b deste artigo, serão levadas ú conta
de coustrucçãu, para serem pagas nos termos ·da dausula
50 do referido contracto, ficando a companhia l'briga,ia a
transferir pura as futuras officinas de Camassary, á sua
custa, as machiuas que forem assim installadas, do accôrdo
com o aviso n. 15:23, de 31 de agosto do 1920, do Minislt~rio
ela Viação e Obras Publicas, e na conformidade do decreto
n. 14.757, de 5 do abril de 1921 (art. 1°).
§ 3. Para oxeoncão uos molhoramculoR o installacõr-1
ora autorizados, fioa fixado o p_razo de lJUatru (!) mezes.
H.io de Janeiro, 27 de feve!'eiro de JU:!.'t, lu~v· (·la. Independencia e 36• da. Republica.
0

0

0

AnTHUI\

DA

StL,-,\

BEHN.\nOEH.

Francisco Sá.

302

ACTOS DO PODER EX!CU'l'IVO

DECRETO N. 1ô.3S6 -

DE

27

DE FEVEREIRO DE

i92t

llescínde, po1· accul·do, o cont1'acto celeb1·ado com a C01npankirt
de Naveuação Bahüma em 'Virtude do decreto n. J l).S81,
de 15 de úw:entb1·o de -1922

O Presiclent.c da Hepublica dos Estauos Unidos do Brasil,
altendendo ao quo requereu a Gompanhia de Navegação Balliana, decreta:
Art. 1. o Fica rescindido o conLracto celebrado com a Companhia de 1\ayegat.;ão Bahiana para o serviço de navegação
costeira cnlrl' os pot•fos de 8. SalYatlur c llecil'c, S. Salvador
e l\tucm·y e Hio de Janeiro, e S. Salnvlor ü Bel monte. em Yirlnde do dC'('rctu 11. Hí .881, de 15 de dczembl'o de 1B22.
"\r4. ::." .\ piTSl'tllc re~:;eisão 1S decretada pflr mut,nn accôrdo
da~ p:u·te~ t'nnlractantes,
sem rcsLituição da cauçfto de
30 :000$, q1w a referida cumvanhia, rmra garantir a exeeuçfio
do contraeto, depositou no Thesouru Nacional, em apolic1·:J
feúeraes, vi~lo o disposto no fim ua clausula XIX do mesmo
cuntraclo.
Rio ún :Janeit·o, 27 de füven·iru ue 1921, 10:3" da lnúcpendencia e 36° da Hepublica.
~\.ll'l'HUlt U.\ :::)lLV.\ DEBN.\HDI!:S.

F1·ancisco Sâ.
DECltE'l'O N. 16.387 -

DE

2'1

DE FEVEREIRO DE

1924

Abre ao Ministerio da .Justiça c Negocios lntcl'iol'es o credito:
especial tle 27: -f 30$, paro. paaauwnto de dio:rias a o(ficiaes que sc1·vil'am nas companhias regi,nwc::; do Acre
O Presidente da H.cpubliea do::> Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o 'l'ribunal de Contas, na conformidade do
art. 93 do regulamento approvado pelo dcereto numero
15. 783, de 8 de novembro rle 1922, e usando da autorização
constante do decreto legislativo n. 4. 7 46, de H de novembro
do anno findo, que relevou a prescripção em que porventura
tenha incorrido o direito dos offieiacs abaixo mencionados,
resolve abrir ao Ministerio da Justiça e Negoeio;; Interiores o
credito BSpecial de 27:130$ para pagamento das tliarias a que
fizeram jús, nas Hcguinte:5 proporções, os ufficiaes que ser'\ iram .nas companhias regi~maes do Acre, a saber: major ~fa
eyntho da Cunha Leal, 3 :800$; capitão Bernardino Cysneiro
da Costa Heis, 6:flOO$; capitão Newton Braga, 6:650$; caEitão
Adalberto Martins Ferreira, 2:120$; eapilãn J\lanqel Carlos
Vital Sollrinho, ·Í :280$; 1'' tenente lldefum;q Gomes .fardim,
2:780$000.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de lfl24, 103Q da Indepen-deucia e 3t)o da Repub~ica.
ARTHUR DA SIL\"A BE!lNAUDES,

João Luiz Lllvcs.

A~'POS
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DECHETO N. )6.388 -

DE 2'7 DE FEYERElllO DE 1U:21

A)I}Ji'ova o J'CfJlllamclllo do Conselho de

dos

As:si:ilr:11du

c l'rotccçüo

JlC/liJl'CS

O l're~idenle da ltepubliea du::; Eslwdos l~nido~:i du J:ras'il
resolve, de accurdo com o arl. .J.S, n. 1, da Con::;t-itu ição Fcdt•t·al ~~ rws l(~l'Iuos do art. 102 ·do decreto 11. I li. ?7'2, dP- ~o dO'
df'ZPtJlbl'o tk I !1:!3, appro,·ar o regulamenl.u do Con~·<'llto de
.\~~kJ1•neia e Pl'ol Pct:ão ao::-; MenOI'CS. de q11e ·lmta o rapitulo V do rderido decreto, o qual a este acompartlta, m;~iguado
IJl'h' ruini:üt·o da .Tusti~·a e Xc.gocios JnteL'iures.
Jlj,, dP. .JanPil'o. '21 d!' J'('\l'LTÍI.'o d(• lD:!í. lO;;" da Judc·pend(•lfcia t' :H;" da He·puJJlil'a.
ARTHUR DA SILVA BEHNARDES.

Joüo Lui:. 1Hvcs.

1~ee-ula.DJ.ento

do Conselho de Asliõlistencja e
Protecçiio aos Menores

CAPITULO I
DOS FINS DO CONSELHO

Art. 1. 0 O Conselho de Assistencia c Protecção aos Menores
tem por fins:
I, vigiar, proteger c collocar os mnnores egressos de qualquer
escola de preservação ou reforma, os que estejam em liberdade
vigiada e os que forem designados pelo respectivo juiz;
11, auxiliar a acção do juiz de menores e seus commissarios de
vigilancia;
111, exercer sua acção sobre os menores na via publica, concorrendo para a fiel observancia da lei de assistencia e protecção aos
menores;
IV, visitar e fiscalizar os estabelecimentos de educação de
menores, fabricas e officinas onde trabalhem e communicar .ao Ministro da justiça e Negocias Interiores os abusos c irregularidades
que encontrar ;
V, fazer propaganda na Capital Federal e nos Estados, com o
fim não só de prevenir os males sociaes tendentes a produzir o
abandono, a perversão e o crime entre os menores, ou comprometter sua saude e vida, mas tambem de indicar os meios que neutralizem os effeitos desses males.
Art. 2. o Incumbe tambem ao mesmo Conselho, no desempenho
de sua alta funcção social :
I, fundar estabelecimentos para a educação e reforma dos menores abandonados, viciosos e anormaes pathologicos ;
11, obter dos institutos particulares a acceitação de menores
protegidos pelo Conselho ou tutelados pela justiça ;
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III, orianizar, fomentar e coadjuvar a constituição de patronatos de menores no Districto Federal ;
IV, promover por todos os meios ao seu alcance a completa
prestação de assistencia aos menores sem recursos, doentes ou
debeis;
V, occupar-se do estudo e resolução de todos os problemas
relacionados com a infancia e a adolescencia ;
VI, organizar uma lista das pessoas idoneas, ou das instituições, officiaes ou particulares, que queiram tomar a seu cuidado
menores, que tiverem de ser collocados em casas de familia ou
internatos.
VII, administrar os fundos que forem postos á sua disposição
para o preenchimento dos seus fins.
CAPITULO li
DO PATRIMONIO

Art. 3. 0 O Conselho de Assistencia e Protecção aos Menores é
considerado associação de utilidade publica, com personalidade
jurídica, para os effeitos de receber doações, legados, heranças, etc.
Art. 4. o O seu patrimonio se constituirá pelas doações, heranças e legados que receba e pelas subvenções officiaes, contribuições
de seus membros, subscripções populares, etc.
CAPITULO lll
DA COMPOSIÇÃC DO CONSELHO

Art. 5. O numero de membros do Conselho é illimitado c seus
serviços são gratuitos e considerados de benemerencia publica.
Art. 6. o Do Conselho farão parte os directores do Collegio Pedro 11, do Instituto Benjamin Constant, do Instituto dos SurdosMudos, da AssJstencia Nacional a Alienados, das instituições de
beneficencia subvencionadas pelo Estado ou consideradas de utilidade publica, designadas pelo Ministro da justiça e Negocios
Interiores, um representante da Prefeitura Municipal, um do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, um da Academia Nacional de Medicina e um do Departamento Nacional da Saude
Publica, Jesignado pelo dJrector.
Art. 7. 0 O Conselho póde delegar a pessoas de sua confiança
poderes para desempenho das suas funcç6es, transitoria ou permanentemente.
§ 1.0 Esses representantes se denominarão Delegados de Asslstencia e Protecção aos Menores, e serão nomeados pelo presidente.
§ 2. 0 Quando esses delegados forem incumbidos de missão
junto ao juizo de menores, o exercicio della dependerá de approvaçlo do respectivo Juiz.
§ 3. o O juiz póde espontaneamente encarregar taes delegados
de serviços attinentes a menores abandonados e dclinquentes,
sendo livre a acceitaçlo do encargo.
§ 4." Os delegados incumbidos pelo juiz da assistencia e protecção aos menores se manterão em contacto com o menor ; observarão suas tcndencias, seu comportamento, o meio em que vive;
sendo preciso, visitarão os paes, tutor, pessoas,. associações, institutos encarregados da sua guarda ; farão periodicamente, conforme
0
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lhes fôr determinado, e ·.todas as vezes que considerarem util, relatorio ao juiz sobre a situação moral e material do menor, e tudo o
que interessar á sorte deste ; e proporão as medidas que julgarem
proveitosas ao menor.
Art. 8. 0 O Conselho poderá ter socios subscriptores, doadores,
•
patronos e benemeritos.
Art. 9. o São subscriptores os soei os que tomem compromisso
de contribuir, e effectivamente contribuam, durante um ou mais
annos, com a somma de dinheiro, cuja quota elles proprios fixam
ou subscrevem. Esta qualidade se adquire pelo facto da subscripção e não acarreta outra obrigação que a de pagar a importancia subscripta.
· Art. 10. O titulo de doador é conferido a todo subscriptor,
cuja cotização annual exceder de cem mil réis (100$), com o compromisso de continuai-a por tres annos, no minimo.
Art. 11. Patronos são os subscriptores ou doadores que, fazendo declaração escripta de que manterão sua contribuição durante
um prazo convencionado, durante esse mesmo prazo se encarregarem dos menores cuja vigilancia o Conselho lhes confiar.
Art. 12. O patrono contrae a obrigação de receber, collocar,
vigiar, soccorrer., á sua custa ou com os recursos que o Conselho
puzer á sua disposição, os menores que lhes forem confiados; e de
prestar conta ao Conselho do resultado de seus cuidados, conforme
as instrucções que lhe forem dadas no momento de sua entrada em
exercido.
Art. 13. Os patronos, que deixem de habitar o Districto Federal,
podem conservar esse titulo, se, antes da sua partida, providenciarem sobre o patronato de seus pupillos, se permanecerem subscriptores e se offerecerem a dar seus cuidados aos menores que o
Conselho queira collocar na localidade em que vão habitar.
Art. 14. Os patronos que, sem motivos legítimos, recusem
acceitar o patronato dos menores que o Conselho lhes confiar, ou
dar conta de seus pupillos nas épocas determinadas, podem ser
demittidos.
CAPITULO IV
DA ADMINISTRAÇÃO

Art. 15. O Conselho é administrado por uma Directoria, assis·
tida de uma junta Administrativa, e auxiliado por commissões.
Art. 16. A Directoria compõe-se de um presidente, dois vicepresidentes, dois secretarias e um thesoureiro.
A presidencia caberá ao ·Ministro da justiça e Negocios Interiores, sempre que comparecer ás sessões.
Art. 17. A' directoria compete:
I. Velar pela execução deste regulamento, do regimento interno
e das decisões tomadas pela junta administrativa.
li. Preparar as materias que devem ser submettidas ás deliberações da junta administrativa.
Ill. Apresentar á assembléa geral os candidatos ás funcções de
membros da junta.
IV. Apresentar á junta os candidatos aos Jogares de socios, e
provocar, em caso de necessidade, a exclusão de socio.
V. Examinar os pedidos de admissão ao patronato e relatal-os
á junta.
Leis de 1924 -

Vol, 11

20

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Art. 18. A junta administrativa comp6H~ da directoria e dozo
V01188.

Art. 19. Compete-lhe:
I. Deliberar sobre todas as materias que intere$sam ao Conselho, as quaes lhes serão submettldas pela dlrectoria ou por um
dos membros da propria junta.
11. Nomear as diversas com missões permanentes.
W. Apresentar á assembléa geral os candidatos ás funcções de
membros da difectoria, em numero triplo dos logares vagos.
IV. Deliberar sobre a admissão e exclusão de soei os.
V. Blaborar o regimento interno.
VI. Propor á assembléa geral as m~~das q~e lhe parecerem
proveitosas á execução do programma do Conselho e seu desenvolvimento.
Art. 20. Tml()s os membros da directoria e da junta administrativa slo eleitos pelos membros permanentes QQ Conselho (art. 6°) e
os patronos, em assembléa geral, pelo prazo de tres annos, podendo
ser reeleitos suçcessivamente, por escrutinio secreto e maioria de
votos 4os membros presentes.
Art, 21. Nas r~uni()es da junta administrativa, um terço de
~u.s membros basta para & expedição dos negocios ordinarios, havendo qnanlmldade; nos casos, porém, em que houver divergencia,
será mister a presença da maio na.
Art. 22. O presidente representa o Conselho, dirige os seus traballlos, preside as asse{Ilbléas geraes, a. junta administrativa e a
diroctor~, com voto de desempate.
As suas O\ltras attrib\lições serão fixaclas no regimento interno.
Art. 23. Haverá as seguintes commissões permanentes, além
de outras que possam ser creadas no regimento interno:
I. Commiss'o de propaganda, que terá a seu cargo os assumptos
referentes ao disposto no n. V de art. 1° e n. V do art. 20 deste
regulamento.
11. Commissão de vigílancia, com as incumbencias dos ns. I, 11,
lll, IV do art. to e IV do art. 2°.
111. Commissdo de patronato, para os dispositivos dos ns. I, 11,
III, IV do art. 2°.
Art. 24. As medidas complementare$ e disposições executivas
deste regulamento constarão do Regimento Interno, elaborado pela
junta a<lmitllstfaüva e approvado pelo Ministro da justiça c Negocios •ntertores.
Rio de Janeiro, Z1 de fevereiro de 19a4.- ]DIIo Luiz Alves.

DECltETO N. 16.389-

DE ~7 DE FEVEHEino DE

1U24

Abre ao Ministerio da Justiça e Negoçios Interiores o c1·edito
especial de 9:793$760, pat·a indemnisar o Banco do Brasil
do pagamento que fez a Bromber & C01np., de Elambu1'go,
pelo fornecimento de uma 1)1'ensa automallca IHU'a a
Jnspcctoria de Denwal'aphia Sanitw·ia
O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brasil,
-usando da autorizacão contida no arl. i O d'o decreto numero
4. 736, de 17 de setembro de 1923, e tendo sido ouvido o Tr~...
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bunal de Contas, nos. termos do art. 93 do regulamento approvado pelo decreto n. f5. 783, de 8 de novembro de 1922,
resolve abrir ao Minlsterio da Justiça c Negocios Interiores
o credito especial de 9:793$760 para indemnizar o Banco do
Bt·asil das quantias que desembolsou, em 1920, con1 a expedição de cambiaes para o pagamento a Bromber & Uomp., de
Hamburgo, de uma prensa automatica adquirida }'am a ,en1ão Inspectoria de Demographia Sanitaria.
'
Rio do Janeiro, 27 de fevereiro de 1 ~l21, I o:l" <..la lndependencia e 36° da Republica.
ARTIIUR DA

Sux.\

BEHNAH.DES,

João Luiz Alves.

DECHETO N. 1G.:J90-

DE

27

DE FE\"EHr:mu JJI~

1!J24

"'1bre ao llfinisterio da Just·iça e Negocios lnle1'iure.~ o credito
especial de 930$ para occorrr.-!1' ao pavamento de pensão
ao auarda civil de }n'imcira classe l1uuusto J!orei1·a da
F'onseca

O Presidente da Repuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da antorizac.ão conslanfe do deerefo legislai iYo numero 4. 685, de 31 de janeiro de 1923, e tendo mn·ido o Tribunal de Contas, nos fet·mos do art. 93 do rcgu!atw•nfo approvado
pelo decreto n. 15.78:3, de 8 de no\·omlJt'o d1~ 1!12?, resolve
abrir ao Ministerio da .Justiça c Negocios In f er·im·es o credito
especial de novecP-nfos o trinta mil réis (930$000) para occorrer ao pagamento da IWnsão que foi concedida ao gual'da civil
de primeira classe AugTtsto 1\loeeira da Fousl'l'a, no JH'I'iodo de
25 de junho a 31 de dezembro de 1922, e de conformidade
com os arts. 1° da lni n. 3.(305, de 11 de deZPmhro dD 1918, e
1.11 do rcgularncnlo ap)n·o·.-ado pelo decreto 11. 13.S78, de 14
de novembro de 1919.
Rio de Janeiro, 27 de fcve1·eiro de 1 921., 1 0:3'' da Independcncia e 36° da Republica.
ARTHUR DA

SIJ.. VA

BEHN.\HDES·

João Luiz Alves.

DECRETO N. 16.391

-DE

27

DE FEVEnEmo DE

1924

.4bre ao 1lfiniste1'io da .Justiça e Ncuocios Interiores o credito
cspef'ial cZ,~ l !J :200$ JU.lra pauamento a dous rnerlicos assistentes da lnspeétoda de Fiscalização do Exercício da Medicina, Pharrnacia, A:r-le Dcntaria e Obstetrícia dos vencimentos J•clnfivos ao cxe'rcicio de .f92.1

O Presidente da Republica dos Estados Unido::; do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1° do decreto n. 4. 745,
de 14 de novembro de 1923, e tendo sido ouvido o Tribunal de
Contas, nos termos do art. 93 do regulamento approvado pelo

308

ACiOOB DO PoDER EXECU'l'l'\70

decreto n. 15.783, de 8 de novembrro de 192.2, resolve abrir,
ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito especial de dezenove contos e duzentos mil réis ( 19 :200$000), para
pagamento a dons medicos assistentes da Inspectoria de Fiscalização do Exercício da Medicina, Pharmacia, Arte Dentaria e
Obstetrícia, dos vencimentos relativos ao exercicio de 1923.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

João Luiz Alves .

DECRETO N. 16.392-

DE

27

DE FEVEREIRO DE

1924

Estabelece a adminisll·ar;iio da F'undação Ozorio

O Pr,~.-;idenl c da Rcpublh:a. elos bstados Unidos tlo Brasil,
attendendo n que o Patronato de l\:1enorcs declinou dos encargos de administrador da Fundação Ozorio, para o qual fôra nomeado por dect·elo de sua creação n. 14.856, de 1 de junho
de 1921, resolve para execução do decreto legislativo n. 4 .235,
de 4 de janeieo de 1921, estabelecer, pela seguinlc fúrma, a
administração da .Fundação:
Art. 1 . o A administração da Fundação Ozorio será exercida por uma Directoria e um Conselho DeliberaLivo, constituída aquella de cinco membros, e esta de dez, que set'virão
por prazo indefinido.
Art. 2. São nomeados para constituir a primeira Directoria, os senhores desembargador Pedro de Alcantara Nabuco
de Abreu, presidente; ministro do Supremo Tribunal Militar
Dr. João Pessôa Cavalcante de Albuquerque, vice-presidente;
desembargador Cpsario Pereira. to secretario: Dr. .José Burle
de Figueiredo, 2° secretario, c o Dr. Salvador Pinto .Tunior,
thesourefro .
Art. 3. Os membros da Directoria serão substituidos nos
casos de vagas, faltas ou impedimentos pelos membros do Conselho Deliberativo, que este e a Directoria elegerem.
Art. 4.0 O primeiro Conselho Deliberativo será constituído
pelas pessoas designadas pela primeü·a directoria.
Art. 5. Os membros do Conselho Deliberativo serão substituidos. llOC:> easu.-; de vagas, faltas ou impedimentos, pelas
pessOas que ellc proprio e a Directoria eleg·erem, dentre os
contribuintes da Ftmfl<l(:ão
Art. 6. o ()..; estatutos da Fundaç.ão serão organizados .Por·
sua primeira Directoria, dentro das bases estabelecidas por
este decreto e para a ~ua execução dcYerfio ser approvados
pela autoridade competente.
Art. 7. Hcvogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1924. 103" da Indepen-·
denoia e 36° da Republica.
0

0

0

0

ARTHUR DA SILVA Bim~<rARDES.

lo4o Luiz Alves.

AC'OOS DO PODER EXECUTIVO

309

DECRETO N. 16.393- DE 27 DE FEVEREIRO DE 1924

Altera o regulamento da Escola de Estado-Maio1·
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil1
usando da autorização que lhe confere o art. 56, XXXI, da let
n. 4. 632, de 6 de ,janeiro de 1923~ revigorada pelo art. f 73,
alinea i, da de n. 4. 793, de 7 de janeiro do corrente, resolve
alterar, como abaixo se especifica, o regulamento para a Escola
de Estado Maior, approvado por decreto n. 14.130, de 7 de
abril de 1920, e alterado pelo de n. 15. 236, de 11 de janeiro
de 1922:
Art. 1. A Escola de Estado-Maior constará :
1., do curso de estado-maior:
2°, do curso de revisão;
3°, do curso de aperfeiçoamento de officiaes superiores.
O cursode estado-maior destina-se a recrutar officiaes para
o serviço de estado maior. Será frequentado por capitães e primeiros tenentes das armas c que tenham feito o serviço arregimentado.
O ensino durará tres annos, sendo o 3° anno consagrado a
estagias diversos (art. 48).
O curso de 1•evisão destina-se a rever os conhecimentos
adquiridos pelos officiaes com o curso de estado 1:1aior, afim de
que possam, com vantagem, exercer os cargos de chefes de estados maiores das grandes unidade~ e futuramente o commando
destas. Será frequentado por officiaes superiores e capitães
que tenham aquelle curso.
O ctt'i'so de aperfeiçoamento de of{iciaes .<:uperiores destina-se a ampliar o~~ conhecimentos militares dos officiaes superioreR, afim do tornai-os aptos para o commando das grandes
unidades. Serú frequentado por coroneis o I enent.es-coroneis
com o curso da respectiva arma.
O ensino nos cursos de revisão e aperfeiçoamento de officiaes durará um anno.
0

DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 53. Com o fim de preparar officiaes do servi co de
f"stado-maior para o ensino das materias essencialmente mi1itarPs dos cursos de estado-maior c de rPvisão, serão designados ,para professores estagiaria., officiacs desse quadro que teJJlmm feito um desses cursos com a Missão Militar Franceza.
Art. 54. A :funcção de professor estagiaria não constitue
nma especialização e, sim, o exPrcicio do nma funcção de estado-maior.
O official no exercício dessa funcç,ão continuará sua carreira nm·~al e para todos os,ef:teito!'i será considerado em servi~iO do estado-maior. Deverá f'xercel-a por tempo limitado,
voltando successivamente ao Estado-Maior o·n á tropa, de r.cf'l'',rdo com o Regulamento de Estado-Maior do Exercit.o.
Paragrapho uni co. Esta funcção não lhe dú, pois, nenhum
dir'cito :to profrossorarlo vitalicin, nem ús regalias peculiares a
N;tc 11lt1mo, senão. ao rcvcz disso. qne SP r,onsidnrn o exercício
dP tal rargo como envolvendo n. rf'mmcia r,omplf'fa e absoluta
n esse direito P a es.::as rPgalias ~ Enh'C'iant.o, Psfa funcrão con-
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&titue commissllo importanté d.:J serviço de estado-ma.ior e um
titulo de merecimento para os que a exercerem.
Art. 55. Os professores e:;tagiarios serão nomeados por
proposta do chefe do Estado-Maior, ouvido o chefe da Missão
·Militar Franceza, dentre os capitães e majores que tenham obtido nos ~ursos ria Escola de Estado-Maior a men~,:ão «muito
bem:..
·
Paragrapho unir.o. A nomeação será feHa para cada anno
1ectivo, podendo ser renovada, a criterio du chefe do Estado•Maior.
Art. 56. Os profes.5ores estagiarias exercerão as snas funccões nâ Escola de Estado-Maior sem prejuizo das que lhe
cóuberem no Estado-Maior do Exercito, sempre que o chefe
desta repartição julgue· necessa!'io e possivel a sihlllltáneidade
das mesmas.
Art. 57. Ficam supprimidos o~· arts. 58 a 61 do decreto
n. 15.236, de 11 de janeiro d3 t922.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 19?4j 103° da Inde.pendeucia e 36° da Itepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES·

Fernando Setemb't'itto de Carvalho.

DECRETO N. 16.394-

DE

27

OE FEVERElltO DE

1924

Approva o regulamento para a Escota Militar
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando dà autorização que lhe confere o art. 46, XXl, da
lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, revigorado pelo al'L. 17 3,
alinea i, da de n. 4. 793, de 7 de janeiro do corrente anno.
resolve approvar o reg·tiiamento para a Escola 1\lilitar, que eum
este baixa. assignado pelo general dE' divisão Fernando Sei C'mbrino de Carvalho, ministro de Estado da Guerra.
Rio de Janeiro, 27 dê fevereiro de 1924, 103° ela Independencia e 36° da Republica.
ARTHun nA 81LVA BF:r~~ARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.

Regulamento da Escola Militai
I
DA ESCOLA E SEUS FINS

Art. f. o A Escola Militar é um internato deRtinado a
ministrar aos seus alumnos os conhecimentos fundamentaes
necessàrios ao desempenho das funcçoes de ofticinl de cada
uma das quatro armas.
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Art. 2. Os alumnos da Escola Militar conslillH'm um
corpo denominado Corpo de Alumnos, que se cornporf. de uma
companhia de infanta'ria, de um esquadrão de cavallaria, de
uma bateria de artilharia e de uma companLia de eng·enharia,
'com effectivos fixados annualmente pelo ministro da Guerra.
Si o numero de alumnos do curso fundamental e do curso
Pspecial de infantaria for superior a 200 lwmens, formarst~-hü.o duas companhias de infantaria.
Todos os alumnos que se matricularem na Escola Militar
serão incluídos na unidade de infantaria c nella se conservarão durante o 1° anno e o 2° do curso. Ao iniciarem o ;3o ser·ão
distribuídos definitivamente pelas unidades das quatro armas
(infantaria, cavallaria, artilharia e engenharia), de accôrdo
com o art. 47 deste regulamento.
Art. 3." O ensino da Escola Militar compõe-se de um
curso fundamental de dous annos para todas as armas e de
um curso especial de um anno para cad~ uma dellas.
0

11

Plano de ensino

t• ANNO DO CURRO FUNDAMENTAL
A -

ENSINO GSRAL

1a aula
Geometria analytica. Calculo differencial e
integral.
2a aula
Physica experimental. Noções de meteorologia.
3a aula - Geometria descriptiva, pcrspecl iva e sombra;
desenho correspondente.
B -

ENSINO MILITAJ:t

I - Theorico
a) Estudo da missão do exercito c da missão social do
official.
b) Organização do exercito brasileiro.
c) Estudo do regulamento de instrUC\/ÍlO physica, precedido das noções de anatomia e physiolo::~:i:l nccessaria; ú sua
execução racional.
d) Estudo do armamento portatil regulamentar e dos seus
meios de conservação. Princípios que prnsiclem á sua organização.
e) Estudo dos regulamentos de exercícios e combate da
infantaria, de tiro das armas porlateis, de serYiço em camp!inha, ele transmissão, e de organiza~;ão do U'1'I' 1 ~:l•J. na par'l e
necessarH.t ao ensino pratico rorre~pondenf P.
f) Estudo do regulamento para instrucções e serviços geraes nos corpos de tropa, inclusive da parte disciplinar.
g) Nocões elementares de topographia. Estado do terreno, sua morphologia e modo de rept•esental-o nas cartas.

~12
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li a)

P1·atico

Instrucção physica militar.

b) Escola de ·soldado, do grupo e do pelotão.

~

c) Adestramento para o combale do grupo e do pelotao.
d) Instrucção technica do tiro e instrucção individual do
atirador para o combate (fuzil, fuzil-metralhador c granana) .
e) Instrucção do soldado, do grupo e do pelotão nas diversas situações do serviço em carnpanh.~ \ ~'sclar·ccedor, ~en
tinella, patrulha, pequeno posto) .
f) Construcção dos typm; fundamnof r_p;;: des Plemrntos eonstitutivos da organização do .terreno.
g) Instrucção do estafeta, do mensajeiro, do signaleiro, e
do telephonist.a, e organização do posto de commando de uma
companhia.
lt) Exercícios de orientação, de identificação do terreno e
de execução de levantamentos simples.
i) Equitação.
i) Soccorros medicos de urgencia.
2° ANNO DO CURSO FUNDAMENTAL
A -

ENSINO GERAL

i • aula - Mecanica racional.
2• aula - Chimica.
3• aula- Topographia e desenho topographico.
4• aula-Noções de direito. Legislação militar. Administração militar.
B -

ENSINO MILITAR

I - Theorico
a) Noções de hygiene e prophylaxia indispensavei~ á
saude dos homens e á conservação do bom estado sanitario das
habitações militares, em tempo de paz e de guerra.
b) Estudo da metralhadora e dos petrechos de acompanhamento da infantaria e dos carros de combate .
c) Continuação do estudo dos regulamentos, a saber: instrucção physica, exercícios e combate de infantaria e seus
annexos, tiro das armas portateis, metralhadoras pesadas, serviço em campanha, organização do terreno, transmissões, de
instrucção e servi.ços geraes nos corpos de tropa.
l i - Pratico

a) Instruccão physica militar.
b) Inst.ruccão correspondente á 14 parte do regulamento
•1·· infantaria até o batalhão.
c) Revisão dos exercícios de adestramento para o comt:ate do grupo e do pelotão, adestramento para o combate da
secção de met.ralhadoras leves e pesada?. dn canhão de 37 e
do morteiro de acompanhamento.
d) Exercícios de combate da companhia.
e). Aperfeiçoamento da instrucção technica do tiro e da
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lnstrucção individual do alirador para o combate (fuzil, fuzil~
met.raltiador, granada, metralhadora).
f) Exerci cios de serviço em campanha. Marchas e estacionamento.
·
g) Revisão da instrucção dos agentes de transmissão;
inst.rucçã.o dos radio-teleQfaphistas. Organização do posto
de commando de um hatalnão.
h) Combinação dos elementos da organização do terreno:
grupos de combate, pontos de apoio, cent,ro de J'e~istencia.
i) Exercícios praticos de topogrnphia; esboços planimetricos e panoramicos.
j) Exercícios de redaccão de ordens, partes e relatorios,
concernentes a assumpto tratados na pratica.
k) Esgrima.
l) Equitação.
CURSO DE INFANTARIA

(Um anno)
Ensino t heorico
1• aula 2• aula 3• aula -

e de costa).
4• aula da chimica e
s• aula -

Balística interna e éxterna.
'factica de infantaria.
Noções de fortificação permanente (terrestre
Synthese historica da fortificação.
Noções sobre as applicações geraes ela physica,
da mecanica á techmca militar.
Tactica geraJ e historia militar.
Ensino theorico-praticu

a)

Revi~ão

arma.

e

desenYC~lvimenfo

da

insLruc<,~ãn

anterior da

b) Exercícios taclicos na carta c no terreno.
c) Instrucção physica militar.
d) Esgrima.
e) Equitação.
CURSO DE CAVALLARIA

En:dno theorico

1• aula --- DalLstica interna e externa.
2a aula -- Tactica de cavallaria.
3• aula - Noções sobre a~ applieaçü•~~; ?er·ae~ da phy•
sica, da chimica e da mecanka á Leehniea militar.
4• aula - 'ractica geral e historia militar.

Ensino lheurico-pratico

a) Revisão e desenvolvimento da im;t.rucç.ão
na parte que interessa á arma.
b) Applie:'.r-.ão do regulamento da arma.
c) Noçõe~ de hippologia e 11 v;..:iem• Y<;'.t•!"ii!aria.
d) Exercício:::; t acl ir o':
cai'ln e nn terreno.
e) ::::;gTima.
f) Equitação.

e~·r-•ecialmente

anterior,

CURSO DE Ah.TILHARIA

Ensino theo1'ico
P aula 2• aula -

Balistir.a interna e externa.
Tactica de artilharia. Material de artilharia e
suas .1Jropt'iedades.
3 11 IU.tla - Noções de fort.ificação permanente (terrestre
e de costa} . Synthese historica da fortificação.
4~ aula - Noções ~obre as applicaç~es geraes da physica,
drt chtttlica e da tnecam~a á techmctt tntlitar.
õ• aula - Tactica geral e historia militar.
Ensino theorico-pratico
a) Estudo do armamento d& artilharia brasileira. Applicacão pratica dos regulamentos referentes aos exercícios, ao
~iro e ao emprego da artil~aria.
.
b) Revisão da insti·ucçãu anterior, na parte que interessa
á arma.
· c) Exercícios tu.clicos rta carta e no terreno
d) Noções de hippologHl e veterinâria.
e) Exercicios topograph tcos.
f) Esgrintà. ·
(}) Equ i tu.çft.o .
CURSO DE ENGENHARIA

Ensino theorico
1' aula - Balística interna e externa.
2• aula - Curso elementar de estradas de ferro e de rodagem. Noções essenciaes de gealngia c de tesistencia de materiaes. Pontes militares.
a• aula - Noções de fortificação permanente (terrestre e
de costa). Synthese historica da fortificação.
4• aula - Noções sobre as applicações geraes da physica,
da chimica e da mecallica á technica militar.
5• aula - Tactica geral e historia militar.

Ensino theorico-1Jratico

a) Applicaçã() dos regulamentos peculiàres á arma.
b) Ex~tclcios topugraphicos.
c) Participaçli.o techtilca nos exercícios taclicos dos outros cursos.

TII
DlRECTlÜZES DO ENStNO

Art. 4.° Ctmfonne resall a do t1lann de ehsi11o fixado no
art. ao, a idéa primordial na preparação milit:ir do official
de tropa consiste em dar, em dous annos, an~ officiàes de
todas as armas, os conhecimentos geraes d~ in taillaria, que
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todas

ella~
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nhecimentos
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depoi~.
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em um terceiro nnno, os co-

tleCtil iare!l a. cada artntt.

Dest'arte nesse ultimo unno, que se póde chamar de ~ur~o
especial da arma~ o alutnno só terá de in~tt·l11t-P.e nos t·egulamentos particulares de sua especialidade P fhmtâ d ü;pensado de repetir os assun1ptos eomtnUT1P. :í innwtarln ~ em
que elle, de facto, já se praparou. Na cnvallllria. fl''r f'xntnpln,
todo o combate a pé ficará restrict.o t\"' mmlnlidndf's inl\et·entes á a1·ma, visto qup. o altlmnn já conhcro n r.nmbate dn Infantaria, que, como é sabido, lhe serve de ha~e. EMa élrcumstancia níio deve ser esquecida na elnhnt·a(~iln dos programmas. pois só assim ~e r.on~t~gutrão nvit ar t·eret l~õe;;; fttUteis e effectuar a prppara1.~fio dos altmmn:.: denf t·n do J1i'lizo
preestabelecido.
Por outro lado, cumprn o.tnda ter pre~f'nt e ryne n pr~t,il
ração do offiéial numa primeira escola Hl il il ar muwa póde
ser exhaustiva, senão que, ao revez; se prevê o ~ett aperfeiçoamento em curRos po~t.eriol'es (cUrRos tPrhnitm~ rfe artilharia e en~enharia, curso de aperfelçoamenlo tle officiaes,
centros de mstrncçfío, escoln de cavallaria, e~cola de estadomaior, etc.), e até enmo resuJt,ante do esfnt'{)•l tndiYidnal que
elle deve fazer para se HlUtüer oempro na ali m·a da funcção
que llw é confiada.
Tudo isso requer. aUenção particular na fnrnmlaçâo dos
programmas; materias hnverá em que se esrn iltçarllo certos
pormenores, noutras convirá não Ultrapas~nr certo ~ampo
de noções geraes, em drtArminar:lo~ n~~11mpt11~ set'ó mi~ter
dar apenas o que já está rcgulamenLadn na Pl'nl.ic:L delxandn
para outras opportunidades o tratamento theorico da materia
com caract.er rle absoluta ttennrnlidade.
Art. 5.0 Para a realização do programma esboçàdo no
artigo precedente. o plano de ensino dn escola grupa. as materias do curso (andttttzenlal de tnr>tlo ttUe se tot·nc, tanto
quanto posivcl, bem patente a distincção entre o ensino geral,
destinado a proporCionar aos alumnos os conhecimentos
scientificos indispensaveis a todo official, e que lhes permittirão mais tarde cursar outras escolM e~pnr.iaes, e o ensino
militar propriamente dito, o qual se sub-divide, por sua vez,
etn ensino militar theorico e ensino militar 7Watico.
Art. 6.0 O ensino geral do curso {1.mda11tf~ntal t.em como
objectivo proporcional ao official de tropa snlida base scientifica para os seus estudos profissionaes e sua cultura posterior. Deve ser reduzido ao estrict.amente reclamado por esse
destino. Tambem ahi prevalecem as razões que limitam os
primeiros estudos militares e obrigam á continuidado c ao
aperfeiçoamento successivo da inst.rncção.
O ensino da geometria analytica e do calculo differencial
e integral comprehcnderá apenas as theorias fundamentaes,
indispensavcis ao seu destino logico e scicntifico. O professor deve inspirar-se na idéa de que a mathcmatica continua
sendo a base de toda a cultura, mas que scn ensino só. será
verdadeirament.e efficaz numa m~cola militat·, em que não se
aspira á formação de especialista em mat.hcmat ica.. quando se
lhe circtJ.msereve bem o domínio, cxpnrgancJo-a de minucias
ou de mnUiplicidade de soluções sem interesse pratico, e
quando se juntam a cada theoria exemploR criterlnsamente
escolhidos para facilHar a resolução de problemas t.echnicos,
que o alumno terá de tmfrcnt.ar durante o cu t·so ou no decorrer da vida profissional.
A mesma orientação deverá prevalecer no ensino da me-
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racional. Varias theorias poderão ser illustradas com
exemplos referentes a assumptos de grande interesse militar.
Nesse curso encontrará logo o alumno a explicação scientifica
de multiplas armas e engenho~. com cujo funccionament.o terá
mais tarde de familiarizar-se. O conhecimento das Ieis que
os regem proporcionar-lhe-á um guia seguro c ine~l imavel.
Tendo presentes as outras disciplinas ensinadas na escola e o
destino do official, poderá o professor de mecanira dosar a
sua disciplina de aceurdn cnrn n~ nece<:;sidades ') a orientação
geral do ensino.
O ensino da physíca experimental deverá ser precedido
das indispensaveis noções de mecanica. Abrangerá a barologia, a thermologia, a acustica, a optica, a electricidade, o
rnagt;tetismo e noções de meteorologia. O curso deverá ser
illustrado com o maior numero possível de experiencias de-monstrativas. Ademais disso, os alumnos effectuarão trabalhos praticos, sob a direcção do professor, com o fito de se
compenetrarem bem da theoria e das suas applicacões.
O estudo da geometria descriptiva será orientado de modo
que se facultem ào alumno os conheciment(JS basicos da~ projecções orthogonaes.
Na pe1·spectiva ter-se-á em vista o problema fundamental
da mesma e os problemas typicos complementares.
Tambem se tomará em consideraçao o problema inYerso
ao fundamental, afim de preparar o espírito do alurnno para
o problema photo-topographwo. Na parte de sombras cogitar-se-á do problema fundamental e dos Lypicos, hem como
da sua aJ?plicação á orientação e ao desenfiarnento. No desenho se mcluirá o panoramico-militar.
Na aula de chimica se estudarão os principio.; rundamentaes de chimica geral, a ch.imica tlr;script iva inorganica e
noções de chirnica organica. Além dns experiencia~~ necessarias ao curso, haverá trabalhos de laboratorio, em quf' oR
alumnos praticarão em analyse qualitativa elementar.
O ensino de topographia comprelJCnderú uma parte theorica e outra pratica, effectuada no terreno. Na primeira o
professor explicará os processos de levantamento, os methodos de calculo, o modo de elaborar as represent.aç~es graphicos e os fundamm.tos t.heoricos das r<'gras para a rectificação
dos instrumentos.
Na parte pratica moslr·ará, com opera<:õe:~ concretas,
primeiro no terreno e depois na sala de estudos, como se effectuam os trabalhos indispr.nsaveis á elaboração rle uma
planta topographica.
No decurso do ensino, caber--lhe-ú ter sempre em mira a
natureza dos alumnos que lhe estão confiadoq e o objcctivo
do ensino que a escola deseja ministrar-lhes. Não se trata
ainda de formar espeeialistas em levantamentos topographicos, assumpto de que, na verdade, se cogita no curso de geodesistas, mas simplesmente de habilitar qualquer offiCial
para proceder a um levantamento topographico pelos processos communs e utilizaveis em nosso paiz, :ohrcl ndo com
a prancheta e o tacheometro.
Na aula de noçi5P-s de rlh'eito --- lcgislaçüo ·l:lifi~"rll' - adminis1Taçf1o militm·, o prof.~::snr c>n~inará ao"; alumnos: noç.ões
sobre a vida social c as sua~ nm·mn~;. noçtH'S e ftmd:l'··;Pnfos do
direito e sna divisãn. Noção do l!:stad••; nn~·aniza(:ãn con~ti
tucional do Bra~il. Noção ~ohre n~ h·(\~ pndPJ·r~.q eon~l itncionaes, ~ohre n cst.at.11to politieo dd nur.innal f' dtl •"·:Lranf.wiro,
sobre as garantias consf i! w.:-iona(~::: e n~-;11 it·~;,, . .; ú l ilJerdade do
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indiYiduo, rlo eommrrcio r, d::t propriedade llc jwrLieular, quer
pelo direito publico, quer .privado; tratados e convenções
assignados pelo Brasil e em vigor, concernentes á guerra terrestre e marítima. Explicará as leis e regulamentos de recrutamento da tropa e dos quadros, de organização do alto commando, os de promoção, reforma c mõntepio, e o Codigo de
J·ustiça Militar; os direitos dos officiaes e praças relativamente á percepção de vencimentos, etapas e outras vantagens.
Dissertará sobre as necessidades da vida militar e os
meios de satisfazel-as.
Art. 7. 0 O ensino militar theorico e p1·atico será dado,
em principio, de accôrdo com os regulamentos das diversas
armas e serviços do exercito.
A cada official incumbido de urna parle da instrucção
pratica tocará o encargo de estudar o regulamento com os
aluumos, esclarecendo-o com demonstrações c explicações
que porYcntura reclame. Cumpre-lhe não e~qneccr que ha
regulamentos eujas particularidades devmll ser bem conheeidas do futuro official, e, portanto, estudados a fundo, e
müros de c~ue elle apenas precisa ter um conheeinwnto geral,
qtie lhe faculte estar orientado !'obre o assumpt.o, c habilitado
a encontrar facilmente os pormenores em qualquer rHomerüo
qee se tornem ncessarios.
O ohjctivo, no primeiro anno do oorso fundamentaL é
preparar o alumno na instrucção do soldado e habilitai-o
para as fancções de comrnandan!.c ele grupo e pelotão. No segundo busca-se ampliar e consolidar essa iuslrucção basiea.
No anno do curso especial uc infantaria remata-se a prepal'acfío ruilitar sempre com a idéa do que n alnmn11 de,-c sahir
da-· eseula, não só habilitado para sct· um instructor competente, senão lambem com todos os conheeirnentos que lhe
serão indispcnsaveis pelo nH'lJU~i al1; o posh• de capitão.
Nas outras armas, o estudo militar theorico e pratico do
terceiro anno destina-se a completar a parte de infantaria,
já aprendida nos dous primeiros annos, com as modalidades
qnc porventura cada arma especial requeira, e a ensinar tudo
quanlo de particular á mesma 0 official deva saber, para ser
utilizado, sobretudo, eomo um instructor competente. Além
disso, ó preciso qne clle deixe u cseola, de posse de toda a
preparação Jm~d~mental que lhe é ncccssaria ai ó pdn menos
o nos to de capitao.
Na aula dr, halisl.ica interna e P.J;tem.a. se estudarão a:-;
soluções geracs do problema halistieo ~ancdonadas pela pratica tomando. sobretudo, como base, os ensinos da mecanica,
da physica e da chimica. Explicar-se-á, theorica c praticamente, com exemplos adequaáos, a elaboração e uso das tabellas de tiro e as leis da dispersão deste ultimo. A occasião
será opportuna para rever, explicar e justificar as regras praticas de tiro formuladas nos differentes regulamentos ~m
vigor.
O curso de applicação da physica, da chimica e da mecanica á techn"ica militar destina-se a dar ao alumno os primeiros esclarecimentos systematicos e essenciaes sobre um
determinado conjunto de material de que elle terá de utilizar-se na pratica e cuja t.heoria completa reclamaria dilatado
tempo e so poderia ser feita em cursos muito especiaes. Compreliende, além de polvoras e explosivos, o seguinte: produ-

ctos aggressivos pa1·a formação de atrnospheras toxicas, aerostatos e aeroplanos, motores de explosão, transmissões electri~as. e opticas, e telemetrus. Não se trata neste cursQ de ex-

plica~ões exhaustivas, mas de facultar a alumnos,

que. já
estudaram as sciencias fundamentaes, a comprehensão racional da oriaem e utilidade de numerosos recursos militares
de emprego frequente na guerra moderna.
O curso de tactica de in{a,ntaria comprehenúerá o estudo
da organização e das propriedades espeOJaeR desta arma e
seus processo~ part.iculares de estacionamento, mareha, seguranQa e combate.
Estudar-se-á a fundo o combate da infantaria. O ensino
será illustrado com exemplos concretos apropriados e terá
como base o regulamento ern vigor.
Com a mesma orientação se procederá no curso de fnctica
de cavallaria e artilharia.
O estudo de tactica ge1·al será feito de sorte que os
alumnos apprehendam os prinoipios que regem a marc'ha, o
estacionamento, a segurança c o combate das armas combinadas, e, de preferencia, á luz de exemplos concretos; terá
sua applioacão pratica nos Pxoreicios tacticos na carta e no
terreno.
No estudo da kistm·ia wilitw· o professor cscolhc:·:í primeiro duas on 1rcs guPrras n1ndcmas e as cstudarf'á em suas
linhas geraes, eom o fito de mostrar aos alumnos como o
futuro dos povos dcpPnde da or·gnnizaçfio militar exi,.;;fente
desde o tempo oe paz. En1 seguida rn·oet~dcrú ao estudo t:unbem do duas o11 ires eampanhas napoleouicas, para fazer rcsaltar as llascs geraPl:i :->olu·e qun assentam a estratcgia c a
tactica. Examinará algunms dns O(ll'l'~(:ÕPS ua grande guerra,
afim de eselareccr, com oxer11plo~. a dontrina e os textos dos·
diversos regulamentos. Est.udar:í mna das campanhas em que
esteve empenhado o cxPrei l.o hrasileiro, no intuito de tornar
bem patente a necessidade dn lnvar-sc em conta nas applieações a influencia dPcisiva do f.orr·Pno, dos meios de emnnntnicaoão e llus clnllii'!Üos nmlnriaes dispu11iv(~is.
Emquanto esse curso (taclica geral e hislnria militar)
fôr feito por Uill official estrangeiro contractado, caber-lhe-ha
coordenar todo o ensino tactico da Escola Militar, tanto theorico como pratico.
O estudo da {orti/icaçtão pernwnenle tem por fim dar ao
alumno uma idéa geral da ma teria. O professor se occupará
Lambem da fortificação de costa, para orientar, desde logo, os
officiaes que ten1ham de servir mais tarde em nossas fortalezas, e fará uma rapida synthese historica da fortificação.
O ensino de equitação será dado nos tres annos do curso.
Nos dous primeiros o instructor procurará observar os
alumnos que mais gosto revelem nessa parte de instrucção
e lhes indicará os nomes ao commandante da escola. O instructor. dat1á a equitação aos alumnos do terceiro anno de cavallaria e artilh~r.ü~, sem perder de vista o plano geral de instruccão da escola e a funccão especial a que elles se destinam.
Os alumnos de engenharia tomarão parte na Escola de
Conductores de Artilharia.
Todos os annos um professor do ensino milHar ou um
instruotor, especialmente designado para esse fim, farú aos
alumnos recentemente matriculados na escola uma ou duas
confel'cncias sobre nm cpisodin de guerra moderna, illustran ..
do ... o com cartas c, si possivcl, com projec~,;ões cinemalographicas.

.

O objectivo dessas conferencias é dar aos alumnos uma
primeira idéa das realidades da guerra, de modo que todo§

A<ri'oS DO PODBR BXBCVTIVO

se compenetrem do pavel das differentes armas no combate,
da necessidade da intima collaboração entre ellas, da importancia dos differentes serviços e do esforco de toda a Nação
para a victoria. Trata-se, em summa, de uma narrativa, o
mais possível, graphica e suggestiva, para esclarecer o alumno
e justificar préviamente os processos a que o vão submetter
na escola durante a sua preparação como official de tropa e
educador.
Os alumnos da Escola Militar devem eHectuar visitas a
arsenaes, fortalezas, fabricas militares, etc., e assistir á exercícios especiaes de tropa e de tiro de artilharia.
Cumpre ao commandante da escola, de accôrdo com os
instructoreb e professores, escolher u época e a successão dessas visitas, respeitando a marcha do curso e a opportunidade para os estabelecimentos e a tropa, de cujos comlllandantes solicitará, directamente, com grande antecedencia, aviso
sobre e:xperiencias e exercícios que se tenham de realizar.
Todos os alumnos dos cursos interessados tomam parte
na visita, acompanhados pelos professores e adjuntos, ou instructores e auxiliares das respectivas materias, e, si possível, pelo commandante da escola.
Sempre que o Estado-Maior do Exercito julgar conveniente, designará officiaes ou civis competentes para fazer
conferencias na escola sobre assumptos de real interesso para
os alumnos e de que não se ten'ha cogitado neste regulamento.
Todos os annos haverá, por exemplo, algumas conferencias
sobre a organização geral dos serviços do exercito em tempo de
paz e de guerra.

IV
Do corpo docente

Art. 8. O corpo docente da Escola Militar constará de 15
professores e cinco adjuntos, assim distribudos :
0

CURSO FUNDAMENTAL

1• anno
i • aula -

2• aula -

a·

i professor e 1 adjunto.

1 professor.

aula- i professor.

t• aula- i ·professor.
2• aula- i professor.

a• aula - i professor e
4• aula - 1 professor.

i adjunto.

CURSO DE INFANTARIA

t• aula- i
l• aula- i
a· aula- i
.t• aula- ·1
o• aula ---- i

professor e 1 adjunto.
professor.
professor •
professor e i adjunto.
professor e 1 adjunto •.~

~
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CURSO DE.CAVÁLLARÍA

2• aula- i professor.
CURSIJ DE AH.'riLHARIA

2• aula - 1 professor.
CURSO DE ENGENHARIA

2• aula - 1 professor.
As aulas communs dos em·sns da5 armas serão dadas pe·
los mesmos docentes. Os horarios devem S('l' organizados dG
modo que os alumnos desses cursos possam comparecer !'-;imultaneamcnte a cada uma de lias.
Art. 9. Para fins de substituição c de organização das
cmpmissões julgadoras dos exames firmes, as aulas dos eu r·s._~q
da Escola Militar serão grupadas em secções.
1a Secção - Mathematica - (1" aula do 1o anno do cur.s·'
fundamental, 1a aula do 2o anno do curso fundamental e 1a aula
dos cursos das armas) .
2a Secção - Physica e Chirnica - 2• aula do 1o a uno do
curso fundamental, 21\ aula do 2° anuo do curso fundamental
e 4• aula dos cursos de infantaria, arti1haria c engenharia e
3° do curso de cavallaria) .
a• Secção - Geometria dcsrriptiva e 'L'opo(n·apl! ia -(3• aula do 1o anno do curso fttndarnental e 3" aula do :? annq
do curso fundamental).
4• Secção - Taciica e Organização rln tcn·enl) --- (2\ ::3"
e 5• aulas dos cursos de infantaria, ar'lilharia e engenharia;
2a e 4• do curso de cavallaria).
5• Secção - Direito e Legislação e Adminislt·ação militw~
,_ (4• aula do 2° anno do curso fundamental).
Art. 10. Os professores e adjt,ntos serão nomeados de
aecôrdo com a lei em vigor.
Art. 11. O ensino militar theorico e pratico, para o qual
não exista professor previsto no art. so, será ministrado pelos
seguintes instructores :
1 capitão de infantaria;
•1 capitão de cavallaria;
1 capitão d~ artilharia;
1 capitão de engenharia;
1 instructor para transmissões tslephonicas e telegraphicas (subalterno de engenharia e pertencente ao quadro da unidade de engen'haria da escola); ,
1 instructor de educação physica;
1 mestre de esgrima;
1 medico (medico da escola) ;
1 veterinario (veterinario da escola) .
Além disso, haverá mais quatorze subalternos auxiliares.
de instructor, sendo seis de infantaria, tres de c.avallaria, tres
de artilharia e dous de engenharia.
- O ensino militar . theorico e pratico de infantaria
para que JJ.ão _se tenha previsto nem professor ne!l) adjunto,
0

0
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no art. 8°, será ministrado pelo instructor de infantaria
e seus auxiliares. Proceder-se-á de modo identico em relação ás outras armas.
- Os instructores de cavallaria, artilharia, engenharia
c seus auxiliares poderão ser aproveitados, a juizo do commandante, para auxiliar o ensino militar do curso fundamental.
- Os instructores serão os commandantes das unidades
uo corpo uc alumnos e os auxiliares os subalternos da~
mesmas.
- As nurneaçõe~ de im;truclor c de auxiliares serão feilas pelo ministro da Guerra, por proposta do chefe do EstadoMaior do Exercito, que os escolherá dentre officiaes de alta
preparação profissional e que possuam dotes especiaes corno
educadores.
- Só ·poderão ser instructores das quatro armas, e auxiliares, officiaes que tenham sido approvados no curso de
aperfeiçoamento ou de estado-maior dirigidos pela missão
franccza.
Art. 1~. As noções de anatomia e physiologia necessarias á execução racional da educação physica, bem como as
de hygicne c prophylaxia e os soccorros medicas de urgencia,
serão dadas pelo medico instructor.
O ensino de hippologia c veterinaria será tão pratico,
quanto possível, e ministrado pelo veterinario da escola.
Paragrapho unico. O medico instructor e o capitão veterinariu serão nomeados pelo ministro, por proposta do commandante da escola. O medico deverá ter o curso ac aperfei...;.
•.~oamento e o veterinario ser diplomado pela Escola de Vetcrinaria ou ter o curso de aperfeiçoamento desta escola.
Art. 13. Além do pessoal acima, haverá tres preparadoresconservadores, a saber: um para o gabinete de physica, um
para o de chimica e um .para o gabinete de modelos uteis á
instrucção.
Paragrapho unico. Os preparadores-conservadores de physica e chimiCa serão nomeados por concurso : o preparadorconservador do gabinete de modelos uteis á instrucção será
nomeado pelo ministro da Guerra, por propmn.a do commandante da Escola.
Art. 14. Ao professor incumbe:
1o, escrever c apresentar ao conselho, em lJeneficio do::;
sem; alumnos um compendio da materia ensinada na sua aula;
2°, dar licão, nos dias e horas designados, mencionando o
assumpto sumrnariamente, no respectivo livro, com a sua assignatura;
3°, marcar sabbatinas oraes e escriptas; dar, obrigatoriamente, uma sabbatina escripta por mez, para ajuizar do aproveitamento e appliGação dos alumnos e poder applicar-lhes a
nota que concorrerá para a formacão da conta de anno;
4°, apresentar mensalmente ft secretaria as notas de aproveitamento dos alumnos, obtidas em todas as pro:vas realizadas
e expressas em graus de O a 10;
5°, comparecer ás sessões do Conselho de Professores e
demais actos que lhe forem ordenados;
6°, satisfazer ás exigencias feitas pelo comrnandante a bem
do serviço, ou para dar informações á autoridade superior;
7°, entregar á secretaria da escola, para ser presente ao
Conselho de Professores, na época competente, o progranuna
çlc ensino da ·sua aula;
Leie de 1924- Vol. l i
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8°\ ter ~ seu cargo os objoctos necessarios ao ensino e sol!oitar oo commandante os que faltarem, hem como as providencias que julgar convenientes ãb bom desempenho de suas
funccões;
. 9°, communicar ao cotnrnandantc, com á possível autecedencia, qualquer impedimento que porventura tenha no exercício de suas funccõcs;
.
10", cumprit· rig·orosamenle os progTammas de ensmo;
Ho, marcar com tres dias, pelo menos, de autecedc11cia, as
datas e rnaterias das sabbatinas escriptas, entendendo-se préviamente com a secretaria, afim de saber se ha algum ünpedimento;
f2o, observar as instrucções e recommemlac;ões llo comltlandante quanto à policia interna da' aula:
13°, empregar toJos os meios ao seu alcance para que o
ensino seja efficientc;
14°, mencionar no livro do ponto, na ultima lição dn c~ada
mer., os numeros do vrog-ramma que tiverem cune:;pomlido á::;
liçõc8 ductas.
Art. 15. Ao adjunto incumbe auxiliar o respccitvo IH'ofe!IJsor durante o CUt'Ho, cumprindo estrictamente as iustrucções que dello receber.
Art 16. Os professores serão substituídos, em seus impedimentos pelos respectivos adjuntos.
Quando o professor não tiver ad.iuncto, o commamlanlc
dcsig·uará o docente que o dev') substituir.
Se a aula tiver mais de um adjunto a substituic;ão será
feita por ordem de precedencia no magisterio .
Art. 17. Os instructorcs e auxiliares observarão os progi·ammas do ensino pratico, cingindo-se rigorosamente aos regulamentos do exercito, e mencionarão nos respectivos livros
de registro da instrucção da unidarJe o ussmupto do exercício.
Além disso, compele aos auxiliares, bem como au im;tructor llc transmissões e ao de educação physica (quando este
fõr o official subalterno), fazer o serviço de dia á escola por
escala, conforme o disposto no R. I. S. G.
Art. 18. Ao preparuclor-conservador incumbe :
1°, conservar em boa ordem o gabinete ou laboraturio a
seu cargo;
2°, fazer as experiencias que lhe forem indicadas pelo
professor;
3°, assistir ás aulas respectivas e organizar pedidos, quo
serão rubricados pelo docente, dos objectos neccssarios para os
txabalhos praticos;
4°, demorar no gabinete ou laboratorio o tempo que exigirem os trabalhos;
. 5°, realizar os cursos praticos, de frequencia obrigatoria
para os alumnos, que lhe forem determinados IJelo professor~

v
OS PROGRAMMAS DE ENSINO E DA MAI\CHA DOS 'l'RABALI108
ESCOLARES

Art. 19. O ensino geral e o theorico dos cursos especiaes
serão dados de accôrdo com os programmas annuaes organizados pelos ,professores de cada aula, de maneira clara e minuciosa, ficando, porém, entendido que taes programnias po-

<.lerão ser conservados integralmente, sempre quo não fôr julgado util modificai-os. O commandante da escola convocará,
antes da abertura das aulas e com a devida antecedencia, o
Conselho de Professores para a apresentação e exame em commum desses programmas.
Depois de modificados, se for mister, para respeitarem a~
diroctrizes do ensino e E'e t:nquadrarem dentro do tempo dos
trabalhos escolares, seruo rmnetLidos pelo eommandante ao
Chefe do Estado-Maior, t:m mez anl es do in ieio do anno lec.l.iYo, para que os approve ou n~lle~ inlraduza as modificações
uecessarias.
Art. 20. De modo identico ao exposto no artigo anterior,
procederão os instructores em relação aos programmas do ensiuo mllitar do curso geral do ensino mililar l.lworico-pralico
do curso das armas. O commandante da escola I ambem reunirá
um Conselho formado por ellcs IJara exame em commum dot~~
progra.mmas desse ensmo, antes que os mesmos sejam submdtiuos ao Chefe do Esl.ado-1\la.iol' do Exercito, a quem competirá approval-os ou altera l-os.
Emquanto existir na escola um official estrangeiro incumbido de coordenar o ensino factico, e de professar tactica
geral e historia militar, caber-lhe-1m apresentar ao commandante o programma destas matcrias, e emillil· parecer Robrc os
que se referem áqueli.e ensino untes que o Chefe do Estado1\Iaior do Exercito HP- prommc i c a tal respeito.
Art. 21. O anno lectivo começará no primeiro dia util de
alJril e encerrar-se-ha no ultimo dia util de novembro.
Os mezcs de dezembro, ,ianeiro, fevereiro c março serão
consagrados aos exames, ás férias e aos trabalhos rclatiYos á
admissão dos candidatos á matricula.
Art. 22. A distribuição do f cmpo será feita pelo commandante, depois de ouvir 11réviamente os professores c instructores; os horario8, organizados annualmentc, devem subordinar-se ás disposições deste regulamento.
As aulas dos differentes cursos fnucciona di o pelo menos
duas vezes por semana e durar;lo de vma hc·ra a hora e meia.
Ao alumno que, por moLn·o ,justificado, faltar ao mesmo
dia a uma ou mais aulas ou oxereieios, 111arcar-se-á um
vmttu: não havendo jusl.ifiea~.;ã.o, marear-se-ão t rns JlOntns.
Essas faltas, quando Hão justificada:;, f'l'l'<io f a111brm punidas disciplinarmente, conforme as circmnstancias.
O alumnu será desligado rlo estabelecimento ao attingir
frinta pontos durante o anuo .leclivo. Se, porém, houver contribuído para isso molestia ~:ravr. que o tenha retido no leito
durante largG tempo, facto comprovado pela .)unta militar de
saude da Dirndoria de Saude, ser-lhe-á permittido continuar
na Escola e repetir os seus e~tudos no armo seguinte.
A justificação das faltas será feita exclusivamente perante
o eomrnandb.nte da escola.
Os docentes e instructores não podem dispensar alumno
da aula ou instrucção, cabendo-lhes mandar marcar ponto ao
que se retirar dos trabalhos e:'3colares.
A presença dos alumnos nas aulas será verificada pelos
inspectores, sem prejuizo do t.empo do horario, para o que os
alumnos deverão estar na sala rle aula ou no local de rnsino
eiuco minutos antes do docente.
Art. 23. Perderá o mmo todo alumno que pedir trancamento de matricula depois de iniciados os trabalhos lectivos,
Todo alumnos terá um anno de tolerancia nos estudos,
que poderá aproveitar no curso fundamental ou no da arma.

VI
DOS EXAMES

Art. 24. Ilave1·á na Escola Militar exame de habilitação
para os alumnos do 1° anno do curso fundamental e exames
í'inaes para os alumnos de todos os annos.
Art. 25. Os alumnos do 1° anno do curso fundamental
farão, no mez ele julho, um exame de habilitação, que versará
sobre a parto das materias das aulas do ensino geral desse
mesmo anno que já houver sido dada. O exame constará
apenas de prova cscripta; os pontos para a mesma serão tirados á sorte.
O aproveitamento dos alumnos em cada aula será expresso pela média que se obtiver, sommando o gráo da prova
escripta aos grãos que elle houver alcançado nas sabbatinas
ou interrogatorios anteriores. Sommando depois essas médias
das aulas c dividindo a somma pelo numero de aulas, obterse-ha a média final. Hi esta fôr menor que tres, o alumno
será considerado inhabilitado c, a seguir, desligado da escola. Conlar-sc-ha a fracção de gráos de accôrdo com o
art. 36.
Art. 26 .. Os exames finacs da Escola, Militar far-se-hão
em uma só é•poca c constarão de provas escriptas, oraes e praticas, conforme a natureza <las aulas e matcrias do ensino
militar.
A 111 aula, 2• e 311 do primeiro anuo Llo curso fundamental, a f•, 211 e 411 do segundo anno do mesmo curso, a 1• e 211
dos cursos das armas, 411 dos cursos de infantaria, artilharia
e engenharia, c 3" do curso de cavallaria, serão objecto de
provas escriptas e oracs.
Para a 3a dos eursos de infantaria, cavallaria e engenharia sd haverá prova oral c para a 5'' dos mesmos cursos e
4a do curso de cavallaria só escripta.
O exame da 3" aula do 2° anuo do curso fundamental
dará logar a uma prova. oral c a uma pratica.
- A prova cscripta do oxamc correspondente ás aulas
de tactica das armas e de tactica geral constará de um thema,
q•1e terá de ser resolvido pelos alumnos em sala e em tempo
limitado e não excedente de duas horas.
A prova escripta de historia militar consistirá em uma
composição feita lambem em sala nas condições da prova escripra dos exames de tactica.
Na prova oral dos exames de tactica das armas, os alumnos serão arguidos sobre uma situação simples creada na
carta e para a qual lhes será concedida meia hora de meditação prévia.
- O exame da parte relativa ao ensino militar theorico
do curso fundamental constará apenas de interrogatorios
sobre os diYersos regulamentos, feitos em prova oral. A nota
corresponderá á média das notas obtidas na arguição das
materias constitutivas do mencionado ensino grupadas da seguinte fórma:
a) exercícios e combate da infantaria;
b) organização do terreno;
.
c) armamento e theoria do tiro;
d) transmissões;
e) serviço em campanha;
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f) noções de fopogrnphin; leitura de cartas c orientação
no terreno;
g) serviço interno;
h) hygiene e soccorros mcdicos.
Além dPssa prova oral haverá tambcm prova pratiea correspondente ao ensino militar pratico do curso fundamental.
No fim do primeiro anno o alumno será examinado individualmente não só na parte relativa :i escola do soldado, do grupo
e do pelotão, como na parte tactica da insf.rucção individual
do soldado de infantaria em todas as suas especialidades como
elemento constitutivo de um grupo de combate e de um
grupo de commando. Além disso fará uma prov~ especial
como instructor e como commandante de grupo de combate.
O resultado dessa prova será expresso por um gráo, que, sommudo ao correspondente do tiro das armas portatcis e ao
de instrucção physica militar, servirá para formar a nota
média final da prova militar pratica do 1o anno.
A prova pratica correspondente ao 2° anno abrangerá a
instrucção tactica do commandante de pelotão e da secção de
metralhadoras, e o emprego no combate dos petrechos de
acompanhamento. Seu resultado será expresso por um gráo,
que, sommado ao do tiro das armas e da instrucção physica
militar, servirá para formar a nota média final da prova militar pratica do 2° anno.
Só haverá exame pratico de equitação para a caYallaria
~ a artilharia no fim dos cursos destas armas. Não obstante, cada alumnos terá um gráo de equitação, no fim do 2°
anno, dado pelo instructor de cavallaria, de accôrdo com os
exercícios a cavallo feitos por elle o pnra o fim exclusivo que
~e prevê no art. /17 •
- O tiro das armas portatcis e a instrucção physica
militar não serão objecto de exames finaes.
Os alumnos serão julgados nestas partes da instrucção
pela média das notas que, no decurso do anno, lhe tiverem
dado os instructores. Estes deverão ter sempre em vista que
não se trata cxclusivamrmte de apreciar a habilidnde individual em um exercício, sinão fambcm a aptidão para instructor.
- o exame correspondente ao ensino thcorico-pratico do
curso de infantaria consistirá em uma prova de commando,
no terreno, de uma companhia em situação de combate. O
gráo dado a cada alumno r~prescntnrú a nota em'rPP.pondentc
ao exame.
- O exame das materias do ensino thcorico-pratico do
curso de cavallaria dará logar a uma prova thcorica e a outra
pratica. A primeira constará de interrogatorios oraes. .Am:>as
VPrsarão sobre estas ma terias:
a) Armamento, equipamento c arreinmcnlo da cavallaria;
b) Instrucção individual e de conjunto (a 1é o esquadrão) ;
r) Serviço em campanha;
cl) Destruiçõm; operadas pc1a cnvallnT'ia;
e) Equitação;
f) Hippologia c hygirnf' vcterinaria.
Para cada uma dellns dará o instrnoofor o gráo módio
rf'sultante da prova theorica c da prat.icn.
Além disso haverá uma proYa pratica final rlf' commando
do csquarlrão em situação ele romhal ~. A nnt a dPsta 11rova,
sommacla ás médias jú referidas, propOl'Cionam a mf'idin final
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ou a nola correspondente ao exame das maferias theoricopraticas do curso da arma.
- No curso de artilharia proceder-se-ha de modo identico. As malcrias das provas th'3orico-pralicaR serão estas:
a) Armamento da artilharia brasileira;
b) Instruccão do artilhoiro com e se~1 atrelagem;
c) Equitação e escola do conductor:
d) Tiro (pl'eparação, execuçfío ~ ol~~m·v:;t(_;ão)_;
e) Transmis~ão (na parte pecuhm· a artilharia);
f) Topographia (na parte f)(X'nlia: ú at'f ilhari~);
g) Organizar:iio do ter-rono (na pal'Lc pccultar á artilharia);
h) IJippologia c hygicno velcl'inariu.
Além disso haverá uma proYa de comrnando de bateria
em situação de comhnte.
- O exame das materias do ensino theorico-pratico do
curso de engenharia dará Jogar a uma prova oral e a outra
pratica; ambas versarão sobre os regulamentos e os trabalhos
praticas correspondentes:
a) aos sapadores-mineiros;
b) aos pontoneiros;
c) aos telcgraphistas;
d) aos ferl'o-viarios.
Na prova oral os dumnos sPrão arr,nidos sobre os regulamentos de cada C'specialirlade e ~obre casos concretos figurados.
A prova pratica consistirá no emprego do material das
companhias de engenharia e no commando de tropa para a
execução dos f rar;n ll! nf- d P r a da especialidade. Estes trabalhos
serão effcctuados de arcôrdo eom os recursos que possam ser
cedidos :í Escola pela guarnição militar mais proxima.
No exame de cada especialidade, o alumno terá uma nota,
que será a média dos gráos da pro\· a (lral e da prova pratica.
A nota final do exame theorico-pratico resultará da média dos
grãos obl idos nas especialidades.
Art.. 27. Os exames serão prestados por aulas. perante
uma commissão de Ires professores, da qual deverá, sempre
que possível, fazer parte o pri)fe.;:'lor que tiver regido a aula
sobre que verE ar o exame.
Os professores e arl,iunto" da seccão em que estiver incluída a aula são obrigados a acceitar a designação para a
respectiva commissão examinadora.
Art. 28. Os exames oraes e prat.icos correspondentes ao
ensino militar do cnrso fundament.al e os do· ensino theoricopratico elo curso das armas serão pre~tados perante commissões de instrur,fores.
Das commissões .iulgadorns das provas de commando dos
cursos dns armas farüo parte os professores de tacticn.
Art. 29. No mesmo rlia em que se Pncerrarem os trabalhos ]Pctivos, cada professor upresenf.ará á secr,~taria da
Escola a t•elação dos alumnos cujo ensino lhe esteve confiado.
com as notas por ellrs obtidas durante o anno nas sahhatinas
e demais trabalhos; a somma total dessas notas dividida pelo
numero de provas, representará a conta de anno do alumno.
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expre::;;;nr~ cn~ !!;!'<til' ,Jp '·' :1

Optima:J ...•..........................
Bôas ......•...........................
Soffriveis .............................. .
Más .................. · · · · · · · · · · · · · · · ·

As de gt·áo 10
as rlc 6 a 9
as de 3 a 5
as menores que 3

Art. 30. No primeiro dia util de dc:r.cmhr·o reunir-se-hão
os conselhos de professores e inst.ruclorPs, afim do tomarem
conhecimento dos pontos para os exames das divc1·sas aulas
e ma terias do ensino militar.
Esses pontos, em numero de 20 a 30 para r,arla aula ou
mat.eria, conforme a doutrina de que se tratar. seriio formulados pelo respcclivo professor ou insf.ruel or. e dcvr~ri'io abranger, em seu conjunto, tona a materia lcccionada durante o
anno, isto é, toda a ma teria do programma.
Art. 31. Approvados, respectivamente, pclns conselho::; de
professores e instructores os pontos para os exames, o commandante designará na mesma sessão as cnmrnissões examinadoras, tendo em vista que os docentes dt•vem examinar as
materias que ensinaram, salvo o caso de impedimento por
doença, devidamente comprovada, e que as commissões devem
ser organizadas com os docentes das secções embora ensinem
em cursos diversos.
- Sendo a commissão cxaminaclrwa composla do civis e
militares, a presidencia caberá ao professor de mais alt.a categoria no magisterio, ou ao mais antigo r orno rlocrnf r; quando
forem todos milil ares serão arloptadas ns rrg1·as dn prcrednncia
militar.
Art. 32. Designadas as commissões, o enmmnndanf c da
Escola determinará a ordem que se deve seguir em todas as
provas.
Nas provas escript.ns, oraes P praticas os alumnos serão
divirlido' em turmas. Essa divisão f'rr:1. feita pela secretaria
ela Rsr,ola. de accôrdo com o professor da aula ou instructor
da maf.cria de que se trate.
Entre as provas escriptas e orars da m~sma I ut'ma deverão mediar no minimo 48 horas.
Nenln.1m alumno poder~. ser obrigado a fazer no mesmo
dia mais de uma prova ou prestar mais df' um exame.
Art. 33. A prova cscripta sed feita rm presença da
eommissão examinadora, e não se perrnil firfío pe;;;soas esh·anhas ao arfo do exame no local rm qm~ Plln 'ir realizar.
Depois de haver entregado a sua p1·ova. roneluida ou n!lo,
nf'nhum alumno pod~rá permanecer na sala do exame.
O papel rlistrihnirlo nos nlmnnos sf'r:'i rulwir:uln pPla rommissão Pxaminadm'n r drvf't':Í. r·slm· rm·imh:11lo Tlf'la sPrr·pfaria
da }}~cola.
O ponf o para a prova esrripta Sf't':í tirado :í. sorf e dentre
os dP que trata o art.. 30.
O t0mpo concedido aos alumnos pnra responderem :.ís
CJlH'slõrs da prova escripta, excrphmrlo o rslahclPcido no nrfigo 26 para o examr de factira r histm·ia militar. c;ed rle
CJllafro horas: findo esse praw og alumno~ rlPYPrfío Pnlrrg-ar
as provas romo P~t.ivrrrm. a~Rigmmrlo -n nmnP pnr rxl0n ;o P
Iop:o em ~Pgnirln :\ ultima linha OSI'l'ipfn.
O alnmno que se servir rlr npontamPnf o~ pari ir'lllat·Ps,
livros ou qualquer outro meio fraudulento na pt·ou1 eseripf a,
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~rr~í immediatamente mandado sahir da sala. O facto sed.
sem demora levado ao conhecimento do commandant.c da Escola, que procederá de accôrdo com o di~posto no art. qs.
Considerar-se-1m reprovado o exammando que ass1gnar a
prova em branco. bem como o que se confessar inhabilitado,
ou não tiver dado inicio (t solução das questõe~, uma vez,
terminado o prazo para a prova escripta.
.
Findos os exames escriptos de cada turma, o pres]()ontc
rla commissfio examinadora envolverá as provas em uma capa
lacrada, quo rub1·icará e entregará na secretaria da Escola
juntamente com a relacão escripta dos alumnos que deixaram
de fazer as provas, e o registro dos motivos allcgados.
Art. 34. As provas escriptas de cada ma teria serão reliradas da secretaria em occasião opportuna I' antes das prova!'~
oraes, pela commissão examinadora, para serem julgada~ em
conjunto; depois 1-wrão restituídas :í. referiria seeretaria. AntPR
de cada prova oral, o presidente da commissão examinadora
pedjrá :í mrsmu seel'etaria as provas escriptas dos alumnos
que tiverem sido chamados a prestar a sobredita prova.
Cada examinador lançará á margem das prova:5 escriplas
o gráo (vide arL 2!)) que a sou .itJizo o t.rahallw mer(~crt•,
devidamente authenticado com a sua rubrica.
No julgamento da prova escripta os examinadora~ deyr.rão
levar muiin em conta a precisão, met.hodo, simplicidadr- e clareza na exposirão do a~sur;lpto, ~ssim como a r.orrecção da
linguagem.
Art. 35. As proYas oraes serão publicas e deverão iniei:u·se depois de se achar reunida toda a commissão examinadora.
a uma bora tal, quP no mesmo dia possam ser examinadm
todos os alumnos do cada turma.
Cada alumno tirará á. sorte o ponto para a prova oral,
dentre os rte que trata o arL :lO. O ponto que tiver sido
sorteado para a prova escriptn de uma t.urmn não poder:.'i
sel-o de novo para a prova oral dos alumnos dessa turma.
Na prova oral a chamada dos alumnos para tirar o ponto
será feita em condições taes, que cada examinando disponha
de duas horas para rrflertir sobre o assumpto que lhf' coubr1·
por sorte.
Art. 36. As notas das provas escriptas, oraes e praticas
serão, corno a conta de anno, expressas em grãos de O a J O.
O gráo das provas escriptas, oraes e praticas. ~erú a mC>dia
dos grãos conferidos pelos examinadores.
Terminado o acto de exame de cada ma f e ria, a rommissão examinadora fará a classificacão dos alumnos, J.Hll'
ordem de merecimento, tendo em vista que o gráo de exame.
conforme a ma teria dP que se trate, é representado: 1n pela
média dos gráos da conta de anno, da prova escripla n da
prova oral (ill aula, 2" r. 3a do cnrso fundamental: Jll, za ~ ,p
do 2° anno do mcsmn curso; 1n e 21\ dos cnrsos das armas:
4" dos cursos de infantaria, artilharia c engenharia. e 3" do
de cavallaria); 2n. pela média dos gráos da conta de anao r
da prova escripta (5 aula do curso rle infantaria. arWharin c
engenharia. e 4• do de cavallaria): (3• aula dos cursos d0
infantaria. art.ilharia e engenharia): 4", pela média dos gráos
da. contao de anno, d.a prova 9ral e da prova pratica (topogra~hm) ; 5 , pela médta dos gr:aos da prova oral r ela prova pratiCa (exame correspondente ao ensino militar do curso funda~e~tal); .6°, pela nota obtida na prova de commando (curso
11

de mtantarw 1

:

7°. pPia m~dia dos gr:ío~ oht idos nns prnyas
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Uieoricas· e praticas e depois combinadas com a de commando
(cavallaria, artilharia e engenharia).
O gráo 10 representará approvação com rlistincção; de
ü a 9 a approvação será plena, e de 3 a 5 simples ..
iQ alumno que tiver obtido gr'Ho de ~xamP inferiOr a trc:~
~Pr:í tido como reprovado.
A fracção meio ou maior que meio será considerada como
inteiro a favor do alumno; a menor será desprezada para a
apuração do gráo, mas attendida na classificação. Esta
regra, porém, não se applicará para as fracções entre os
1-rráos 2 c 3.
A1~t. 37. O alumno que tiver obtido média zero em
11ualquer prova Rerá. considerado reprovado! e hem assim o
qtw faltar a qualquer prova de exame, salvo se justificar a falta
twrant.e o commando da Escola; se essa jm;tificncão fôr acc:nil.a, a secretaria marcará dia para realização da novo prova.
Si, depois de iniciar qualquer prova de exame, o alumno
adoecer de modo que não possa concluiJ-a, o commandante da
Escola mandará designar outro dia para nova prova, uma vez
certificada a doença pelo medico do cstabf'lccimento.
Art. 38. Do resultado dos exames de rada materia a
commissão examinadora lavrará termo especial, que será lan(~ado no livro competente e subscripto pelo secretario da
Escola.
O resultado de todo os exames ~er{t publicado no boletim da Escola e no Diario O(ficial.
Art. 39. Nenhum alumno poder~ frequentar um anno
qualquer, ou passar de um curso pa.ra outro. sem que tenha
Pxame de todas as aulas do anno anterior e approvação em
todos os exames correspondentes ao en'3ino militar dessf:l
ultimo anno.

VII
DAS MATRICULAS

Art. 40. O Ministro da Guerra fixará annua1 mente o numero de alumnos que se poderão matricular na F.~cola Militar, de accôrdo com as necessidades do Exercito.
Art. 41. Para a matricula na Escola Militar r. pJ•eeiso
qtw o candidato preencha os seguintes requisitos:
a) ser brasileiro nato, solteiro P. ter maiR de 16 annos
P menos dn 22, no. data esfahrleeifln flPSfP rrg-nlnmPnfn para
a abertura das aulas;
b) ter observado bôa conducln anterior utte~fada
pela
autoridade policial do dist.ricto em que residir, e possuir a~
condições de honorabilidade que afiancem a sua situarão de
futuro official, conforme certificado de pe~soas rc~sp<•i"iaveis,
inclusive •ic officiaf's do Ex(;Peifn que ronlH'r,am sr11s ant.Prrrlcntes;
c) ter o curso dos collegios milil.arcs, on JJOssuir attesrado de approvação das seguintf's maferins. feitas em estuhl"'lPcimentos cujos cxameR rle preparatorios ~ejam comüderudos Yn lidos para a matricula nr1<:: r-~rnbs ~~npPriorr>s da HPpnhliea! ou a elles Pf]lliparnrlns:
a) Portuguez;
b) Francez;
c) Inglez ou allemão;
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d1 Physioa o Chimica;
cl

Historia Natural;

g)

Historia Geral;

t) Geographia Geral;
h) Chorographia e Historia do Brasil.

Art. 42. Os requerimentos de matricula deverão ter en ..
trada na secretaria da Escola Militar até 31 de janeiro de
cada anno. ·
Serão dirigidos ao Ministro da Guerra, e instruidos com
o~ documentos eomprobatorios de que o candidato preenche
os requisitos do artigo anterior c mais com um attestado medico de que ó Yaccinado e não soffre de nenhuma molestia
infecto-contagiosa.
Art. 43. Os candidatos á matricula na Escola Militar
serão submettidos nesse estabelecimento, a partir do primeiro dia util da primeira quinzena de fevereiro, a uma rigorosa inspecçiio de saude e a um concurso de admissão fJUC
abrangerá as seguintes materias :
a) Arithmetica;
b) Algebra;
c) Geographia
Plana oe no espaço - Curvas usuaes
(eclipse, parabola, hiperbol•e e helice) e Trigonometria rectilinea;
d) desenho linear.
Esse concurso constará de uma prova escripta e oral
para cada uma das materias a, b e c e de uma parte graphica para a materia, tudo de accôrdo com um programma
que será préviamente elaborado pela Escola e submottido á
approvacão do Chefe do Estado-Maior do Exercito.
As provas desse concurso e seu julgamento serão feif os
de inteiro accôrdo com as normas que regem a execução dos
exam<'s na Escola Militar contidas no Titulo VI.
Os examinadores serão professores ou adjuntos do Coll<'gio Militar do Rio e da Escola Militar, com a condição dP
não snrrm rlii'ector·cs nem professores de qualqucy· p-;f nbP]t'cimento ou curso parf.icular de ensino secundario.
Os candidatos que tiverem o curso dos collegios militarPs são dispensados do concurso de admissão, mas fhWf'J'iio
RI'J' submettidos préviamente a 1'iao1·osa inspecçtio de smule
]1l'CRcrip1a no art.igo anterior.
Art. 44. 'ferminado o curso de admissão, far-se-hn a
rlnssificnção dos candidatos, que serão relacionados em uma
list.n organizada segundo a ordem flccrescente da somma do:;;
gráos obtidos nosso concurso.
As J'fl,quisiçõcs para a mat.r'ir.ula Rerão feitas do rigoroso
RP-côrdo com o merecimento revelado no curso de admissão,
isto é, segundo a lista acima referida, da qual o Ministro da
Guerra poderá, entretanto, excluir qualquer matriculando por
motivo do ordem resPrvarla.
Em igualdade de condicões terão prcferem•ia os cawlidatos =
·
n.) que forem praças do Exercito;
b) que possuírem maior idade.
Art. 45. O Ministro da Guerra poderá permittir que
praças do Exercito de conducta exPmplar, que preencham
o requisito a e b, Pstabnlecidos no art.. 41 e contem pelo
menos seis mezes de serviço, pllestem nos collegios militares,
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nas épocas marcadas para os exames de admissão, exame~
parcellados das mnterias rxigidtul para a matricula na 1};cola Militar.
VIII
DA CLASSlFICAÇÃO PELAS AH.MAS

Art. 46. O Chefe do Estado-Maior do Exercito fixará
annualrnente, depois de terminados os exames do 2° anno do
curso fundamental, o numero de alumnos approvados nesses
exames que deverão seguir cada um dos cursos espeoiaes.
attendendo para isso ás vagas existentes no primeiro posto
do quadro de officiacs de cada arma c á frcquencia das
mesmas.
Art. 47. Terminados os exames do 2° mmo <lo curso fundamental, os alumnos que tiverem sido approvados nesses
exames declararão, de seu proprio punho, na secretaria da
Escola, qual a arma em que dese,jam servir. Nenhum alumno
poderá ap1~ese-ntar-sc candidato á arma de cavallaria si tiver
obtido em equitação, no fim do 2o anno do curso fundamental,
gráo inferior a sete.
Art. 48. De posse das declaracões de que trata o artigo
anterior, a secretaria da Escola organizará listas com os nomes
dos candidatos a cada uma dellas, relacionados por ordem
decrescente da média do total das notas obtidas om todos os
exames do 1 o anno c do ~o do curso funrlanwntal, listas essas
que serão entregues ao Commandante da Escola.
Art. 49. Munido das listas referidas no artigo precedente,
o Commandante da Escola mandará classificar em cada uma
das armas os alumnos da lista respectiva, na ordem em que
foi organizada, até completar o numero fixado para a mesma
unna pelo Clwfc do Estado-Maior do Exercito.
Os alumnos que excederem de uma lista scrã.o chamados
para dPclarar qual a nova arma qw~ prdel'cm d1•nlrn ao.: arma:-~
I' I !.ia~ I i~l a~ não tenham ficado completas pelo procc~so a.niPt·ior. PI·oeedcr-se-ha 1•nf fio a liTll novo arrolanwnl o I' elas~i
fical;.ftn dos excPdentcs dn modo in I eiranH'nl e analogo ao que
já foi descripl.o.
Quando occorrer quo se possam completar toda~ a~ lista~
mrnos uma, os rxcedente~ srrão compnlsnrianwn! e classi firatlo ~
na urma que n inda não esl ivnr completa.
Art. 50. Terminada a organizacfio rnmpleta das listas de
cada arma. o eommandanto da escola renwte·l-as-ha ao Chefe
do Estado-Maior, eom todos os eselarPcimentos necessario~
para que este julgue e resolva a elassificação definitiva do~
alumnos.

IX
DO~

C.ONSELHOR

Art.. :.1. O consPlho dr prof.o~~orr~ e o rlr inst.rnrlorf'~
compor-se-hão respPctivamcnlc dos profcssorm; ou insf.ructorPs, sendo rm mnbos os ca~os prnsididos pelo commantlante
da escola, ou vor quem lho fizer as vezes.
Os adjuntos e auxiliares só tomarão parte nPlles quando
estiverem exercendo, respectivamente, funcções de professor
ou instructor.
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- Nas sessões do Conselho rle Professores, os docentes
Re collocarão, a partir da direita do presidente, segundo as
regras de prr.cedencia re~ultnnte~ da hierarchia do magisterio.
- O secretario as~dstirá :is sessões do conselho, afim de
organizar as actas.
Art. 52. O Conselho de Professm·es funccionarú com a
maioria absoluta de seus membros em effectivo exercício dos
respectivos cargos, n terá as seguintPs attribuições:
1•, examinar os programmas de ensino, de acrr)t·rlo com
o disposto no art. 19 do presente regulamento;
2•, propOr os compendias que devam ser adopl.ados na~
nulas e emittir parecer sobre os de que trata o art.. 1 ·~;
a•, propôr as medidas que possam convir ao ensino da
Escola;
4•, prestar as informações e dar os pareceres quo lhe forem pedidos pelo commandante.
Art. 53. O Conselho de Instructores funccionarú com a
presença de todos os membros, podendo apenas um dos instructores fazer-se representar por mn de seu::; :mxiliarcs.
TPm ns seguintes attribuições :
1•, examinar os programmas do ensino milif.ar, de accôrdo com o art. 20 do presente regulamento;
2•, pyopôr as medidas que po~sam convir ao ensino pratico da Escola;
a•, prestar as informacões c dar os parecere:. '1'.10 lhe fovem pedidos pelo commandante da Escola.
Art. 54. Os avisos aos professores e instructores .para reunião dos respectivos conselhos serão feitos por P.scripto a
cada um dellcs. Levarão a designação do dia, hora e nssumpt.o
da convocação, quando não houver nisso inconveniente. Cada
um cscreV!erá «sciente'> no papel do aviso e a Rua asRignatura.
Art. 55. As actas, depoi~ de approvadas, srrfio assignadas pelo presidente e demais membros do eom:nlho que se
acharem presentes.
Art. 56. Os membros dos conselhos que entenderem que
na acta não se acham expostos os factos ~om a devida e:mctidão, terão o direito de enviar (t meRa a~ snn~ emendas escriptas. Si forem approvadas, far-se-hão. rle :trr·Ordo rom ellaR,
as rectificaçües reclamadas.
Art. 57. As sessões dos conselhos de en~inn ni"to se devem prolongar por mais ele duas horas: a ulf.ima meia hora
será .reservada para apresentação c discussão, em casos de
urgencia, de qualquer indicacão on proposta.
-Si, por falta de tempõ, não se concluiJ' f'm uma sessão
o debáte de qualquer indicação ou proposta, fiearú r~sRe adiado
como matcria prmcipal da ordem dQ rlia para a primeira
Rrsstlo.
Art.. 58 •.A nenhum memhro r:to con~f'llln dr Pn . :;lll!l ~m·rt
permiltido usnr da palnvrn mnif" de duM w·;~c~ nr.t lrH'::;ma dls ..
russão, eom Pxcepçao dos proponcnf.rs de qn:1lqlF'T' f'rnjeeto
f' doR relatore~ r:Jc rnmmic::~fíPs. qnra pndrrãn
lFnr· rlella :1té
Ires vezrs.
Art.. 59. Qmmdo o assnmptn I r'a!adn pr-ln.-~ r·,-nl'~"llt•)S de
f'nsino interessar part.icularmente a algtm1 dn:.: "r•ns JIH'lnhrn",
a votaçii.o far-sc-ha por c!:;crnfinio Rrrref o. pt·f'yaJ,•:·r•nrln. na
hypothrse de empnl e. a opinião mais fa\·!n':tYt·[ :w inll•ri•::(:ado.
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Este poderá tomar parte na discussão, si aRsün o entender o
conselho; mas não votará, nem assistirá á vota:cão.
Art. 60. O Conselho de 'Administração da Escola terá a
composicão prescripta no regulamento para Administração
dos COl'JJOs ele tropa c Estabelecimentos militares, pelo qual
se regerá.
Art. 61. O Conselho de Administração organizará annunlmenle, para serem submcttidas á approvação do Ministro
da Guerra, a~; etapas dos alumnos c das praças em serviço
na Escola.
X
DO

SY8Tg~u

DISCIPLINAR

..:\!'!. ü:!. t-:Cwão a:-- seguinte~ a:; penas correccionaes que o
cutnmanuautc tia Escola poderá irupor aos alumnos:
P, reprchcnsão em particular;
2", J'eprchensão motivada em boletim;
::I", detenção, na l!~scola, até 30 dias;
1.a, pri~ão, por um a trinta dias, no quartel dos alumnos,
c por mn a quinze dias no estado-maior dos corpos ou em
fortalezas;
•
' 5n! d.esligamcnto, quandn a falta. fur dn natureza ~r:ave
c
madm1~:s1vel em quem se prepara para o posto de offwml, ou,
quando n0 esp3~;o ele doze mczes ou em tempo menor, o
alumno commctter seis ou mais transgressões disciplinares,
sendo tres dcllas, pelo mcntJ·:;, punidas com prisão c prejudiciacs á dhdpliuu. escolar.
Art.. O~:. O Minblt·o da Guurra poderá trancar a matricula cu111 que frequenta a Escola Militar qualquer alumno
cuja conLiiiuul)âo nesse instituto de ensino fôr, a seu juizo,
nociva á disciplina, mandando-lhe ainda dar baixa do serviço
do Excreito, si fôr inconveniente a sua pcrmanencia nos corpos de tropa.
Parngrapho unico. Fica entendido que esse procedimento
não o isenta ela ac2ão penal que possa caber, si fõr o caso, nos
termos da legislaçao em vigor.
Art.. G1o. Os alurrmos detidos c os presos no recinto da
Escola fieam obrigados aos trabalhos escolares.
Art. ü5 . Os docentes c instructores poderão impô1• aos
alumnos, por faltas commettidas durante a lição ou exercicio, .
as seguintes penas:
1", reprehensão em particular;
2a, reprehensão em presença dos alurnnos;
:3"-, retirada da aula ou exercício, com marcação de ponto.
- Si a af1plicação dessas penas não Jõr sufficiente, dada
a gl'avidade co. falta, «J:; professores e . instructores poderio
lambem prender os a.lumnos á ordem do commandante.
Art. 66. Si um grande numero de alumnos faltar a uma.
aula ou exercicio sem motivo justificado, a cada um se marcarão cinco pontos, além de outras penas em que possam in-,
correr.
Art.. t.n . 'Toda daumificaçào <.le qualquer parte do estabelecimento e, em geral, de qualquer objecto pertencente á
Fazenda Nacional, será reparada á custa de quem a tiver cau-.
sado, além de alguma das penas comminadas neste regula-
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men~o

.Qe que o autor seja passível, conforme a importancia c
gravtdadê do caso. ·
..
Art. 68. O altunn() que fôr encontrado em flagrante uLlltv.ando recursos fraudulentos para responder ás questões tle
qualquer trabalho escripto, inclusive exame, será desligado da.
Escola logo que o commandante da mesma tenha conhecimento
official da occorrencia.
Art.. 69. Todos os empregados da Escola serão responsavefs pelas faltas que commetterem no exercicio das suas funccões, bem como pelas que deixarem que os seus subor·dinadns
commettam em prejuízo do serviço ou da Fazenda Nacional.
Art. 70. O docente que faltar ao cumprimento dos seus
deveres será advertido, em particular ou pemnf c o Conselho
de Professores, _Rclo commandante da Escola, c, si reincidir na
falta, será reprchendido em boletim, podendo o cornmandante,
caso julgue necessario, suspendel-o c levar o facto ao conhecimento do ministro da Guerra.
Art. 71. O comparecimento dos dncnntcs c dos instnJcfnres nu auxiliares dez minutos nu mais rlepnis dn começo da
hol'a marcada na fahella pa1·a a disf ribni~;ão do feJil{JO de nusino sct·á contado como falta, e do mesmo motlo o não comparecimento tis sessões du Conselho de ProfessoPcs ou de insh·uctores c a qualquer dos aetos a que e~·liycrcm !'lujcif os pcl•J
presente regulamento.
-O desconto em folha, tanto de gratificação, como de
ordenado e gratificação, far-se-ha proporcionalmente ao numero de dias do mez.
-Os instructores e auxiliare~ ficarão sujeitos, nas Ruas
fallas, ás penas applicaveis aos militares tt Lmndu faltan 1 au
serviçn a que são obrigados.
Art. 72. Nenhum funccionarin da Escola - dn magisterio ou da administração - poderá lcccionar alumnqs da mesma mediante remuneração pecuniaria.
Os que leccionat·em candidatos á maf.rkula nü., }Joderã•J
lo mar parte nas com missões de concurso de atlmis:;ão.
-Verificada a inobscrvancia do disposto neste artigo, o
commandante suspenderá o delinquente, levando u aeto au
conhecimento do ministro da Guerra, que o poderá reprehonder OU SUSt>ender dO exerciciO das resrectivas fUilCÇÕCS, COIIl
perda das gratificações, por prazo igua ou 1.neuur de GO dia~,
c tlemittir o que não fôr vitalicio.
Art. 73. 'fodos os funccionarios da E~cola, comprellendidos os do magisterio, ficam sujeitos ás disposições diseiplinares do R. I. S. G. no que não estiver previsto no presente regulamento .
Art. 74. Para a verificação da frequcncia dos empreg-ados, haverá livros de ponto ou outros meios quaesqucr determinados pelo commandante.
Art. 75 ~ O commandante, de accôrdo com os conselhos de
professores e instructores, estabelecerá prcmios, cuja acquisiç!lo correrá por conta do cofre da Escola, para serem distribuídos no fim dos cursos especiaes aos alumnos que mais se
distinguiram, procurando assim estimular o gosto dos estudos.
Art. 76. O facto de não haver alumnos tllaLl'iculados em
uma aula nAo tira aos respectivos docentes a obrigação do
comparecimento á Escola nos dias designados pelo commandante. O respectivo docente será de preferencia aproveitado
para rêger tUl'mas de aulas desdobradas que pertençam á

p1esma secção que a sua.
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Art. 77. O alumno que houver completado o cul'so não
abandonar o Exercito por baixa ou demissã.o ~inão dopois de haver servido mais ctnco annos em suas f1lCiras.
-O alumno desligado da escola antes de cnlllplctar o
curso, som ser por inca_{lncidade physica nn em vii'Lude do
art. 63, servirá por mats um anno nas fliPiras de Exercito.
-O tempo de frequencia com aprovcita11um! o nas :Escolns Militares sm·á contado pm·a todos os eft'eitos, salvo para
haixa ou demissão; o sem aproveitamento se1·ú descontado de
aecurdo com o que prescreve o aviso n. 6:2 7. tle 7 du ui aio de
191U, islo é, para baixa, demissão ou reforma. Cunsitlcra-so
qne o alumno teve aproveitamento no anno quando alcançou
apprnvação em mais de metade das aulas em fJIW esteve malriculadu.
Art. 78. Os docentes, instructores, auxil i ar•·~ r:' nlttnmos
da E~cola poderão gosar i'óra da séde do e~tabuleeiltteul.o as
férias do período lectivo, sem prejuízo dns lralmlhns e::;colare~~ que lhes competem dtu·nnte as
mesma!-', l'!lllllllllnieando
Jll'éYJameule á secretaria do e:o~l.abelecimcnl.o us lnvu n~s em
que IH'cl.endem apx·oveiLar-~e dmssa faculdade.
Üt; alumnus levarão uma guia com tklii.ll a1;ii.!' da data
ern que deverão estar de volt.a á Escola, g-nia gun apre:-;entarão as autoridades militares dos logares aoude tore1n gosar as
LI. i las férias.

pn~erá

XI
DA Alll\IINISTHAÇ10

Art. 79 .•\ Escola Lerá o seguinte pe.J:;, •ai:

commandanle: general de brig-dda nq cnr F~ I;
fiscal: major, com o curso de sua UI'Jlla;
ajudanlee: capitão com o Cllt'~o de !'lia U!'J11:t;
d) secrelario: o:fficial subalterno;
e) tres ufficiaes contadores: um capitão, um 1 u tenente
c um 2°;
f) quatro primeiros officiaes, servindo um delle8 de sub ...
secretario;
g) cinco segundos officiaes;
h) cinco terceiros officiBes;
i) um bibiiothecario;
j). um porteiro;
k) um ajudante C! e porteiro.
Art. 80. Haverá ainda para u serviço ua Escola u seguinte
pessoal auxiliar:
a) quinze inspectores de 1• classe:
b) dous fieis;
c) dous contínuos;
cl) dous feitores;
e) um electricista;
f) dous ajudantes de electricista;
g) dous dactylographos;
h) um carpinteiro de f.. classe;
i) um carpinteirc de 2" classe;
j) um correeiro;
h:) um pedreiro;
l) dous ajudantes de correeiro;
m) quatorze serventes;
n) quarenta serventes bracaes.
a)
ú)
c)
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Si • O pessoal de. serviço de saude constará de:·
a} t1•es medicas, sendo dous subalternos;
b) um pharmaceutico;
c) dous praticas de .pharma.cia;
d) dous enfermeiros~ sendo um sargento e o outro cabo;
e) quatro serventes.
Esse pessoal ficará sob a direcção do medico mais graduado ou do mais antigo, fazendo .todos, 'inclusive o medico
instructor, serviço por e~ cala.
O medico-chefe a que se refere o paragrapho anterior
1:1erá o encarregado da .enfermaria.
Art. 82. O serviço de veterinaria será feito por um capitão veterinario, auxiliado por um official subalterno veterinario e por um 3° sargento enfermeiro veterinario.
Art. 83. O corpo de alumnos, com a organização constante do art. 2°, terá o seguinte pessoal:
a) ajudante, 1o tenente com o curso da arma;
b) ltlUéllro comrnandantes· das unjdadeS1 do corp·o, devendo
eslas ter mais, respectivamente:
Seis subalternos de infantaria;
•rres de cavallaria;
Tres de artilharia;
~Prcs de engenharia;
c) um 1° sargento para cada unidade, treti :::iegundos sargentos para cada companhia de infantaria,' e dons segundo~
sargentos para as outras unidades, todos da respectiva ·arma,
renovados pelo terço annua!mente;
d) uma companhia extranumeraria, constituida de:
Um sargento-ajudante;
Um 1° sargento archivista;
nous primeir.o~ sargentos contadol'e:;;
Almoxarifado :
Um 2° s~.rgento contador.
Material bellico :
Um 3, sargento do material bellico.
20 soldados do material hellico.
Artífices:
Dous cabos ferradores.
Quatro soldados ferradores.
Um cabo correeiro.
Dous soldados correeiros.
Musicos:
Um 1o sargento musico.
15 musicas de 1a classe.
26 musicbs de 2.a classe.
38 musicas de 3.. ·classe.
Corneteiro::;, clarins e tambores:
Um 2° sargento corneteiro-clarim•
Urr cabo corneteiro.
Um cabo clarim.
Um cabo tambor.
.
Oito soldados corneteiros"
Sete noldados ciarins.
Quatro soldados tambores{
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Conducfores:
Um r.abG cowJucluJ..
~3 soldados conductores.
Ordenanças:
Tres soldados.
Vinte e cinco eolctados sem especialidade.
A companhia . extranumeraria sei'Iá administrada e instruída pelo a,judante do corpo dei alumnos (R. I. S. G.) •
Todas as praças serão engajadas ou reengajadas, e provenientes das unidades de tropa ou então de reservistas alistados, tudo de accôrdo com o art. 43 do R. S. M.
Exceptuam-se:
a) sargento-ajudante, 1. sargento contador, 1° sargento archivista e 2° sargento contador, que poderão ser escolhidos por
promoção no corpo de alumnos, respeitadas as l'CgTas em vigor
no Exercito;
b) o cabo conductor e cabo correeiro, que poderão ser escolhidos, por concurso, dentre os soldados dessas especialidades;
c) o 1o sargento musico os musicos de ,i ;a e 2• classes, que
poderão ser escolhidos dentre os musicos de classe immed •atam ente inferior;
d) o 2° sargento corneteiro clarim, cabos corneteiros,
cabos clarins e cabos tambores, que poderão ser escolhido~
dentre os corneteiros, clarins e tambores do corpo;
e) os sargentos e ·cabos enfermeiros, o sargento enfermeiro veterinario e os cabos ferradores, que Hcrão escolhidos
de accôrdo com o prescripto nos regulamentos dos serviços de
saude e veterinaria.
Art. 84. O commandante da Escola é a primeira autoridade do estabelecimento; as suas ordens são obrigatorias para
todos os empregados; exerce inspecção sobre o cumprimento
dos programmas de ensino e da tabella de distribuição do
tempo escolar, hem como sobre os exames; regula e determina
o .que pertencer ao serviço da Escola.
Art. 85. O cummandante é responsavel pela fiel execução
deste regulamento, e o unico orgão para as communicações do
estabelecimento com as autoridades superiores.
Art. 86. Além dessas attribuições, incumbe-lhe mais:
f oi corresponder-se directamente, em objecto de serviço do
estabe ecimento, com qualquer autoridade militar;
2°, prestar auxilio ás autoridades legaes na manutenção
da ordem publica, sem prejuizo da segurança do estabelecimento;
3°, propor ao Ministro as pessoas que julgar idoneas para.
os empregos da administração na Escola, quando não lhe
competir a nomeação;
4°, nomear, dentre os empregados da administração, na
falta ou impedimento de qualquer delles, quem o deva substituir prov.isoriamente, dando logo parte do acto ao ·Ministro,
caso seJa da competencia deste o provimento do logar;
5°, informar annualmente o Ministro da Guerra sobre o
comportamento de todos os empregados da Escola e o modo
como desempenham as suas funcções;
6°, mandar organizar as instrucções que julgar neces..
sarias ao cumprimento das disposições deste regulameu~o;
7°, apresentar ao Ministro da Guerra, durante o mez de
0
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fevereirõ aê cada anno, um relatorio abreviadõ dõ estadõ do
estabelecimento em' todos os seus ramos, comprehendendo os
trabalhos do anno anterior, o orçamento das despezas para o
novo anno e a proposta de melhoramentos ou reformas convenientes á Escola.
Art. 87. Apresentar ao Chefe do Estado-Maior, findo o
anno lectivo, um relatorio minucioso do desenvolvimento da
instrucçio theorica e pratica, alvitrando as medidas que julgar
necessarias para melhorar a instrucção na Escola.
Art. 88. Como commandante do corpo de alumnos incumbem-lhe ainda as tB!ttribdicões conferidag.. pelo R. l. S. G.
aos commandantes de regimento, no que forem compatíveis
com o regimen escolar.
Art. 89. O commandante da Escola póde demittir o empregado civil da administração de sua nomeação, que commetter falta grave contra a disciplina ou a moralidade do estabelecimento, e suspender os de nomeação do Ministro da
Guerra, a quem dará, immediatamente, parte motivada do
seu acto.
Art. 90. O commandante da Escola é competente para
impôr, administrativa ou correccionalmente, as penas de reprehensão verbal ou no boletim da Escola, de suspensão e
prisão de um a quinze dias, conforme a gravidade da transgressão e a seu juizo, aos empregados para cujas faltas não haja
disposição especial no presente regulamento.
Art. 91. Em seus impedimentos, o commandante será
substituído pelo official effectivo mais graduado .da Escola.
Art. 92. Ao fiscal da Escola incumbe, além das attribuições conferidas no R. l. S. G. a um fiscal de regimento,
e que forem compatíveis com o regimen escolar, as seguintes:
t•, fiscalizar a disciplina escolar, no que diz respeito á
conducta interna e externa dos empregados, alumnos e instructores, e ao modo por que todos elles cumprem o regulamento da Escola e as ordens emanadas do commandante;
2", inspeccionar o serviço de limpeza e conservação da
todas as dependencias da Escola, inclusive cavallariç.as, parques, praca de exercícios, picadeiro e stand de tiro;
a•, facilitar aos instructores os elementos precisos para a
preparação do material de instruccão;
14•, fiscalizar a escripturação da carga e descarga., geraes
da Escola, verificando si a distribuição de todo o material é
feita com regularidade;
5•, verificar e rubricar todos os documentos da receitae despeza;
6•, dirigir o serviço da. secretaria.
E' substituído em seus impedimentos, cumulativamente
pelo offieial mais antigo da administração.
'
Art. 93. O ajudante da Escola é o auxiliar immediato do
fiscal_; as suas attrilrt.licõ~s são as que o R. I. S. G. confere
a_os aJu~a~tes de batalhã~ ou grupo encorporado, no que forem
compabve1s com o reg1men escolar.
. E' su~stituido em seus impedimentos por um dos auxiliares de mstructor, por escala, cada um no maximo durante
um mez c sem prejuizo da instrucção.
Art. 94. Os comniandantes das unidades do corpo de
alu~nos, bem como os auxiliares, terão as attribui.;ões conferidas pelo R. I. S. G. aos commandantes e subalternos de
companhia, esquadrão e º~teria.
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'Ao commandante de unidade incumbe ainda fornecer a
seus alumnos antes dó inicio de cada anno de instruccão, os
regulamentos' de instruccão necessarios, mediante indemnizacão.
(
.
·
Art 95. Aos officiaes contadores thesoureiro, a1moxarlfe e de àprovisionamento) incumbem as attribuicões definidas
nos regulamentos para a administração dos corpos ·de tropa
e de rancho da tropa.
Art. 96. Ao secretario incumbe:
1°, preparar a correspondencia diaria, de, conformidade
com as ordens do commandante;
2°, dirigir, distribuir e fiscalizar os trabalhos da secretaria·
3°, preparar e instruir, com OS nf~Ce~sarim~ ifocnmentos, todos os .a.ssumptos que devam subir ao conhecimento
do commandante, fazendo suoointa exposição delles com declaração do que a esse respeito houver occorrido, e interpondo o seu parecer nos que versarem sobre o interesse das
lJartes, quando lhe fôr determinado pela primeira autoridade
da escola;
4°, escrever, registrar e archivar a correspondencia reservada·
5°, 'subscrever no livro respectivo os termos de exame;
6°, preparar os esclarecimentos que devam servir dll
base ao relatorio do commandante;
7°, propôr ao commandante as medidas necessarias ao
bom andamento dos trabalhos da secretaria;
8°, escripturar ou fazer escripturar o livro de matriculas;
9°, luvrar as actas do Conselho de Professores e do d3
instructores;
10, mandar fazer a distribuição dos· livros e papeis, e
mais objectos de escripta, aos inspectores, para o serviço
das aulas.
Art. 97. Ao sub-secretario incumbe:
1o, auxiliar o secretario nos trabalhos da respectiva se-·
cretaria e substituil-o em seus impedimentos;
2°, escripturar ou fazer escripturar as cadernetas dos
alumnos;
ao, apurar e apresentar ao commandante, opportunamcnte, o numero de pontos de cada alumno.
4°, mandar fazer diariamente o ponto dos empregados e
a lista das faltas dos docentes, e extrahir, !lO fim de cada mez,
o resumo para o~ fins convenientes;
Art. 98. Aos primeiros officiaes incumbem os trabalhos
que lhes forem distribuídos pelo secretario, devendo conservar em dia a e~cripturacão de que estiverem encarregados o
ficando responsavcis pelos livros e papeis sob sua guarda.
Art. 99. Os segundos officiaes a os terceiros executarão
os tra~alhos que lhe~ forem distrJbuidos pelas au~ridades,
sob cuJaS ordens servirem; manterao em dia a escr1pturacão
a seu cargo e serão igualmente responsaveis pelos livros e
papeis sob sua guarda.
. Art. f 00 . O 2° official ou o ao designado para archiVIsta será responsavel pelos livros e papeis existentes no
archivo; não permittirá a retirada de documento algum sem
ordem do secretario. Competir-lhe--ha extrahi~ a$ certidões.;
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:Art. tOL Ao bibliothecar.io incumb&:1
a guarda e conservação dos livros, mappa~, globo~,
quadros e desenhos, bem como das memor1as e ma1~ papeis
Impressos ou manuscriptos;
2° a organização do catalogo methodico da bibliotheca;
ao: a escriptura<~ão da entrada de liv;ros ~ mais_ objectos
por compra, donativo ou retribuição;
4°, propôr ao commandante a compra de livros que interessem ao ensino da escola.
Art •. t02. Ao ·porteiro incumbe:
i o, a guarda, cuidado e fiscalização u~ limpeza das salas
de aulas e de todas as dependencias da secretaria, e bem assim
a carga dos moveis e material dessas dependencias;
2°, o recebimento dos papeis e requerimentos das partes,
·que deverá protocollar;
3°, a expedição da correspondencia que lhe fôr entregue
pelo secretario, a qual tambem deverá ser protocollada;
4°, fazer a distribuição dos livros, papeis e mais objectos de escripta aos inspectores para o serviço das aulas;
5°, residir no estabelecimento ou nas suas proximidades,
a juizo do commando, e ter, naquelle caso, sob sua guarda,
as chaves da portaria;
6°, fazer os pedidos de todo o material necessario ao
serviço das aulas, ao asseio das salas em que ellas funccionem, bem como ao da secretaria e suas de:rendencias;
io, ter o mappa-carga e descarga dos moveis e utensílios existentes na portaria e distribui-dos ás aulas, á secretaria e suas dependencias.
Art., i031 •. Os continuo!' e serventes coadjuvarão o porteiro no exercício das suas funcções e cumprirão as ordens
que lhes forem por elle transmittidas.
Art., t04. Os inspectores farão a verificação da presença
dos alumnos nas aulas, zelarão o material destas e cumprirão as ordens que sobre o serviço !hes forem dadas pelas
autoridades competentes.
Os instructores providenciarão para que nos exercicios a verificação da presença dos alumnos se faça segundo
os mesmos princípios, mas sem os inspectores.
Art. 105. O~ fieis serão incumbidos das arrecadações.
Art. t06. Aos feitores, como encarregados do ass-eio do
estabelecimento, incumbe:
to, fazer diariamente a chamada do pessoal que deve
ficar sob a sua direcção;
2°, fiscalizar os serviços bracaes;
ao, tomar diariamente na casa da ordem os nomes dos
serventes escalados para os diversos serviços e dar parte dos
que faltarem;
4°, ter sob a sua responsabilidade a ferramenta e utensílios a seu cargo, dando parte ao ajudante de qualquer extravio ou avaria.
. .,
::~Li'J;i:t~
Art. 1.07. Aos medicos (instructos, mclusive) tambem ac:~
attribuições definidas no capitulo V do regulamento do serviço de saude em tempo de paz, e mais as seguintes:
1o, tratar dos alumnos doentes na enfermaria da Escola
ou em suas residencias, desde que estas fiquem proximas ao
·
estabelecimento;
{
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2°, prestar soccorros de sua profissão, não so aos empregados civis e militares do estabelecimento, como ás famílias
destes, uma vez que residam nas proximidades da Escola;
3°, inspeecionar os candidatos á matricula e mais pessoas
que o commandante designar;
4°, examinar as qualidades das drogas que entrarem na
composição dos rcceitnarios, bem como as dietas dos doentes,
dando immediatamente parte ao commandante de qualquer
falta que encontrar;
!)
examinar os generos aliment.icios á sua entrada para
a arrecadação do rancho, bem como as refeições diarias dos
alumnos;
6°, permanecer no estabelecimento, diariamente, por serviço de escala, afim de attender a qualquer accidente que se
possa dar e reclame a sua intervenção.
Art. 108. Ao veterinario incumbem as attribuiç.ões mar~
cadas no regulamento para o serviço de veterinaria em tempo
de paz (serviço nos corpos e estabelecimentos) e mais o ensino de que trata a lettra a do art.
Art. 109. Ao pharmaceutico incumbe:
1o, dirigir todo o serviço da pharmacia e mantel-a sempre sortida dos artigos necessarios; é o responsavel pela sua
boa direcção, bem como pela conservação e acondicionamento
dos medicamentos, drogas e utensílios;
2°, apresentar ao medico-chefe do estabelecimento, na
primeira semana de cada trimestre, um mappa de carga e descarga da pharmacia, correspondente ao trimestre anterior.
Art. HO. Os praticas de pharmacia servirão sob as ordens
do pharmaceutico, a quem ficarão directamcnte subordinados.
Art. 111 . Aos enfermeiros incumbem as attribuições previstas no regulamento do serviço de saude em tempo de paz.
Art. 112. Aos sargentos das unidades do (jorpo de Alumnos competem as att.ribuições conferidas pelo R. I. S. G. aos
sargentos das companhias, baterias ou esquadrões de tropa,
com as modificações determinadas pelo regime escolar. Os
commandantes das unidades distribuirão entre cllcs os serviços
de pscripturação, a carga de fardamento, armamento e mais
material, etc.
Os primeiros sargentos não fazem nenhum sPrviço de escala; os segundos só fazem o de com mandante da guarda do
quartel nos dias de semana.
Art. 113. Os serviços internos di ari os das unidades
(guarda de alojamento, dia á companhia) são feitos pelos
alumnos, que aos domingos tambem fazem a guarda da escola.
Os alumnos do 1o anno fundamental fazem o serviço de
praças simples, os do 2° anno o de graduados e os dos cursos
especiaes o de sargentos (inclusive o de adjunto ao official de
dia). Os commandantes de unidades da escola aproveitarão
equit.at.ivamcnt.c os alumnos do curso especial para auxiliarem
em todo o ser·viço administrativo os seus sargentos de fileira.
Art. H4. A's praças da companhia extranumeraria do
Corpo de Alumnos incumbe o que está prescripto no R. I. S. G.,
sobre o serviço arregimentado, com as modificações reclamadas pelo regimen escolar.
Ficam permanentemente á disposição das unidades as nacessarias aos respectivos serviços permanentes.
0

,
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DO MATERIAL DE ENSINO E DEPENDENCIAS DA ESCOLA

Art. if5. Para que o ensino seja ministrado com o necessario desenvolvimento, em todas as suas partes, haverá na
escola:
Uma bibliotheca provida de livros, revistas, colleccões de
leis e regulamentos, e quaesquer publicações de importancia
militar;
Uma sala de conferencias;
Um gabinete de physica e um de chimica;
Instrumentos e material para os trabalhos topographicos;
.
Apparelhos e accessorios para o ensino de hippologia;
Gabinete com modelos uteis á instrucção (de pontes, fortificações, telephonia, telegraphia e balística) ;
Material de transmissões; .
Ferramenta e utensílios indispensaveis aos trabalhos de
organização do terreno;
Sala de r.rmas com objectos necessarios ao ensino da
esgrima;
Armamento, equipamento e munição para as unidades
das quatro armas organizadas na Escola;
Um paiól para deposito de munição;·
Campo de exercícios e linha de tiro;
Animaes necessarios para as diversas unidades organizaria~ e respectivo arreiamento, e para o ensino da Escola;
Apparelhos necessarios para a instruccão de gymnastica;
Picadeiro coberto, picadeiro ao ar livre, pista de obstaculos para cavalleiros, dita para tropa a pé;
Uma bomba e mais apparelhos imprescindíveis para o
serviço de extincção de incendio;
Uma officina para reparo do material c conservação dos
edificios, com o indispensavel pessoal e ferramenta;
Um tanque para natação.
Art. H6. Além do que se acha especificado no artigo
anterior, o commandante tratará de adquirir o que for necessario ao progresso do ensino militar.
Art. H7. A Escola terá pharmacia para o fornecimento
de medicamentos, e enfermaria, com as necessarias accommodacões, para tratamento dos alumnos que adoecerem.
XIII
DA NOMEACÃO DO PESSOAL

Art. f 18. O commandante da Escola será nomeado por
decreto; o fiscal, os medic.os, o veterinario, o ajudante da
Escola, o do corpo de alumnos, o secretario, o pharmaceutico, os contadores, bem como os preparadores-conservadores
e cs funccionarios a que se referem as alíneas f, g, h, i, j e Te
do art. 79, por portaria do ministro, mediante proposta do
commandante •
.§ J. .• Ao çommandante compete fazer as nomeações e
dem1ssoes relativas aos cargos de que tratam as alineas de
4 a n do art._ 60 .e as alineas c. e e_ do art. 81.
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@ 2.0 p·ara a riõmeacão dos inspectores exigir-se-'hà, ·além
dos attestados de boa conductal uma prova de habilitação na
qual demonstrem que sabem ler e escrever correntemente e
praticar as quatro operações sobre numeros inteiros.
§ 3. o As vagas de terceiros officiaes serão preenchidas
por concurso, nos termo..; do art. 7o do decreto n. 3.494, de
19 de janeiro de 1918; as de segundo e primeiro officiaes,
por promoção de terceiros e segundos, sendo um terco por
antiguidade e dous terços por merecimento.
Art. ff9. A caderneta de reservista é condição essencial á nomeação de civis para qualquer cargo da Escola, nos
termos da legislação em vigor, com el:cepção dos estrangeiros
contractados.

XIV
DOS VENCIMENTOS

Al't,. 120. Os alurrmos r o pessoal civil e militar, tanto
c;o corpo docente e do administrativo, como dos serviços auxiliare~. percebem
os vencimentos que lhe são conferidos
velas disposicors le~ae~ em vigor.
Art. 121. Os instructores e auxiliares, inclusive o medico instructor e o capitão veterinario, terão, além de seus
vencimentos mensaes, a diaria de 10$000.

XV
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 122. A Escola Militar está na dependencia directa
do chefe do Estado-Maior no ponto de vista didatico, isto é,
quanto a cornpcndios, progTammas e modo de os executar,
e na do ministro da Guerra em tudo quanto concerne á admiuistração e á disciplina.
Art. 123. Todo o alumno que terminar o curso especial de que trata o art. 3° deste regulamento será declarado
aspirante.
Art. 1.24. Em cada arma a promoção dos aspirantes
será feita por ordem de merecimento geral, só podendo ser
promovidos os de uma turma depois de promovidos todos
os da turma anterior.
Caso a promoção se faca simultaneamente em uma mesma
turma, a classificação por antiguidade no posto de 2° tenente,
em cada arma, obedecerá á ordem de merecimento geral dos
aspirantes.
- O merecimento geral é dado aqui pela somma total
dos grãos de approvação do alumno em todas as materias do
curso fundamental e do especial.
~ enhum aspirante póde ser, antes de seis mezes de posto,
promovido a 2° tenente.
Os alumnos classificados nos tres primeiros logares na
lista de merecimento geral, no fim do curso especial de cada
arma, serão logo promovidos a 2° tenente, se seus gráos de
approvação nos exames das aulas do curso fundamental e do
curso especial, bem como se os gráos médios que obtiverem
em cada um desses tres annos, para as provas prestadas por
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·elles nas materias de ensino militar theorico e pratico, nunca
·rorerri inferiores a seis.
Para essa promoção, uma vez terminados os exames, a
Escola enviará immediatamente ao ministro da Guerra, por
intermedio do Estado-Maior, a relação dos alumnos de que
trata esse artigo, afim de que possam, já promovidos, apresentar-se ao D. G., encorporados aos aspirantes.
- A declaração de aspirantes e a publicação da promoção dos· 2Q• tenente serão feitas em boletim da Escola, logo
depois de terminados os exames da época normal do anuo
lectivo; no mesmo dia se effectuará o respectivo desligamento
e apresentação ao D. G., para a competente classificação.
Art. 125. A leitura do boletim da Escola que publica a
declaração a aspirante (art. 123) e a promoção a 2° tenente
(art. 124), será feita com toda a solemnidadc, em formatura do corpo de alumnos, presentes o commandante, o fiscal,
o ajudante e o secretario.
Os 2o• tenentes recem-promovidos tomarão parte nessa
solemnidade sómente como assistentes e formados junto á
bandeira.
- Os 2° 1 tenentes recem-promovidos farão o compromisso constante do art. 5° do R. I. S. G., no Gabinete do
Commando.
- Em frente ao centro da força, e a 20m, ficará a
bandeira; o Commando da Escola á direita della, com os commandantes das unidades, á esquerda.
Finda a leitura, o commandanf.e da E::.;eola mandará os
aspirantes collocarem-se em uma fileira a 10m na frente do
centro da forca e proced.erá á entrega dos premias; em seguida mandará tocar sentido e apresentar armas; o ajudante
do C. de A. pronunciará então a fórmula seguinte, que os
aspirantes irão repetindo em voz alta e pausada, conservando á frente o braço direito estendid.o:
"Recebendo a nomeação de aspirante a official do Exercito, reitero o compromisso de cumprir rigorosamente as ordens que me forem dadas pelas autoridades a que estiver
subordinado, de respeitar os meus superiores hierarchicos, de
tratar com affeição os camaradas e com bondade os subordinados, e de me dedicar inteiramente ao serviço da Patria,
cuja honra, integridade e instituições defenderei com sacrifício da propria vida."
Terminado este compromisso, a tropa fará hombro armas
e desfilará.
Art. 126. Todo o alumno que terminar o curso esprciat
em que estiver matriculado ficará obrigado a servir, por dons
annos, arregimentado em unidade de sua arma, não podendo,
durante este periodo, ser distrahido para emprego algum,
nem mesmo dentro da propria unidade a que pertencer.
Art. 127. Os alumnos que adoecerem serão tratados na
enfermaria do estabelecimento quando a doença não fôr contagiosa ou de gravidade, casos estes em que baixarão ao
Hospital Central do Exercito ou terão permissão para se
tratar em casa de suas famílias ou de seus representantes.
Art. 128. Aos sabbados e nas vesperas de dias feriados,
concluídos os trabalhos escolares, o commandante da Escola
poderá licenciar os alumnos que o q'tlizerem se, a seu juizo.
se houverem dedicado com proveito a seus deveres; esses
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alq.mnos comparecerão no primeiro dia util. á primeira formatura.
,
Art. f29. O alumno só usará o uniforme da Escola e
não poderá andar, em nenhum caso, com trajo civil; uma vez
desligado, entregará á mesma o que não 'fôr de uso na tropa •.
Applicam-se-lhe todas as disposições da "Consolidação".
Art. f30. Os sargentos e graduados perderão os respectivos postos ao se matricularem na Ec;;cola.
Art. 131. Não poderão servir na Escola. quer á disposic;:ão
rlo commandante, quer addidos ás companhias, officiaes ou
praças.
Tamhem não se permittirflo como ouYintcs das aulas senão alumnos matriculados.
Art. 132. Nenhum alumno poderá ser desarranchado e
só poderá pernoitar fóra da Escola nos casos da licença de
que tratam os arts. 127 e 128.
Art. 133. O commandante poderá permittir que empreg-ados militares ou civis do estabelecimento sejam arranchados na Escola, uma vez que contribuam com a importancia
proporcional .á etapa dos alumnos.
.
Procederá de modo identico quanto aos officiaes, na fórma do art. 292 do R. I. S. G.
Art.. 131. O commandante da Escola poderá conceder aos
empregados do estabelecimento até 15 dias de férias, no período oompetente, de modo que o serviço não seja . prejudieado. Para essas férias serão descontados os dias de dispensa
do serviço que o empregado já houver gozado durante o anno.
Art. 135. Terminados os trabalhos escolares de cada anno, o
comm:mdante enviará ao chefe do Estado-Maior do Exercito
participação do numero de alumnos que concluíram o 2° anno
fundamental e a relação nominal dos que concluíram cada
curso especial.
-- O ·chefe do Esf ado~Maior do Exercito providenciará
para que essas relações nominaes sejam publicadas no Boletim
do Exereito.
Art. 136. Os docentes vilalicios e os commissionados, officiaes effectivos ou reformados do Exercito, que não forem
ou não estiverem aproveitados no ensino 0u em commissões
militares, poderão f+car addidos ao corpo docente da Escola
ou a outro estabelecimento de ensino· militar, sendo considerados, para todos os effeitos, em exercício das funcções do
magisterio.
- Os professores addidos poderão ser chamados a fazer
parte das mesas examinadoras, não lhes cabendo por isso
accrescimn de vencimentos.
Art. 137. O commandantc, o major, o ajudante da Escola
c o do corpo de alumnos são obrigados a residir nas proximids.des do estabelecimento.
Se qualquer desses officiaes não dispuzer para esse fim de
casa do Estado, receberá a gratificação mensal de 150$000.
Art. 138. O expediente da secretaria terá a duração normal de cinco horas e poderá ser prorogado pelo commandanto
da Escola, quando se [ornar necessario ao serviço.
Art. 139. Todos os empregados sujeitos ao regimen do
ponto deverão assignal-o durante a primeira hora que anteceder á marcada para o começo de seu trabalho, com uma tolerancia de 10 minutos; e, á sahida, findo ou não o expediente,
o rubricarão .
Art. 140. Aos docentes e empregados civis da Escola serão applicadas as disposições da lei n. 4.061, de 16 de ja-
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neiro de 1920, alterada pela de n. 4.255, de lf de janeiro· de
1921, em tudo que diz respeito a licenças, faltas descontos
e perda do ·car~o, sem prejuizo de punições disciplinares que
lhes sejam applicaveis.
XVI
CURSO PREPARATORIO

Art. 141.- Por conveniencia do recrutamento de candida";.
tos a officiaes do Exercito fica instituído um curso preparatorio na Escola Militar, destinado a ministrar o ensino para a
matricUla no 1o anno do curso fundamental desse instituto ..
Art. 142. Os alumnos do curso preparatorio serão considerados alumnos da Escola Militar e pertencerão ao corpo de
alumnos; ficarão distribuídos pelas respectivas companhias
de infantaria e receberão a instrucção que fôr determinada
pelo conselho de instructores.
Paragrapho unico .. Os alumnos do curso preparatorio
perceberão os vencimentos de soldado voluntario .1
Art. 143. O numero de alumnos do curso preparatorio
será fixado annmdmente pelo MinistJo da Guerra, com parecer do Estado-Maior do Exercito.
Art. 144:. iO curso preparatorio se;rá de tres annos, com
a seguinte distdbuição das ma terias:
1• armo

t• aula-- Portuguez;

2• aula 3• aula 4• aula -

Francez;
Arithmetica;
Geographia geral, chorographhl dq Brasil
elementoE! de cosmographia.

e

t• aula- Portuguez;

2• aula -

a·

aula '4• aula 5• aula -

Francez;
lnglez;
Algebra;
Historia geral e do Brasil.
3° anno

1• aula - Inglez:
2• aula ~ Gcollletria o trigonometria rectHinea;
3• aula:
I parte -Elementos de Physica e Chimica;
11 parte - Elementos de Historia Natural.
4• aula - Desenho linear.
Art. 145. Serão acceitos, para effeito do curso, attestados de approvac;ão nos exames finaes das materias constantes
do -:~rt. 144 feitos nos estabelecimentos cujos exames de preparatorios são validos para matricula nas escolas de ensino
superior da Republica •.
·

ACTOS DO PODER EXECUTIYO

347

Paragrapho unico. Exceptuam-se os exames de arithmetica, algebra, geometria e trigonometria rectillinea, dos quaes
só se acceitam attestados passados pelos Collegios Militares,
pela Escola Naval, pela Escola de Mmas de Ouro Preto, pela
Escola Polytechnica do Rio de Janeiro, e pelas Escolas Polytechnicas ou de Engenharia equiparadas.
Art. 146. Serão observadas as seguintes dependencias entre as materias:
a) nenhum alumno poderá prestar exame oral de fran_.
cez ou inglez sem ter sido approvado em IJOrtuguez, nem de
historia sem ter sido approvado em geographia;
b) nenhum alumno poderá prestar exame oral de algebra sem ter sido approvado em arithmetica, nem de geometria
sem ter sido approvado em algebra;
c) nenhum alumno poderá prestar exame oral da 3• aula
do 3" anno do curso preparatorio sem ter sido approvado em
geometria.
Art. 14 7. O anno lecti vo do curso preparatorio começa
no primeiro dia util de abril e termina no ultimo de novembro.
Art. 148. Nenhum alumno poderá frequentar o curso
preparatorio por mais de quatro annos, nem estudar mais do
duas vezes a mesma mater1a.
Art. 149. O ensino das materias do curso preparatorio
será ministrado por docentes militares já existentes, aproveitados de accôrdo com as disposições regulamentares, ou
designados em commissão pelo Mimstro da Guerra, ou ainda
por officiaes do Exercito de reconhecida competencia, designados em commissão pelo Ministro da Guerra.
Art. 150. Os requerimentos de matricula no curso pre...:
paratorio dP-verão ter entrada na secretaria da Escola até i3 t
de janeiro de cada anno.
Art. 151. São ccndiçõcs de ma! ricula no curso prepara-·
lo rio:

a) ser brasileiro nato, solteiro, maior de 15 annos e menor de 19, referidas essas idades á data estabelecida neste regulamento para a abertura daR aulas;
b) ter observado bôa conducta anterior, attestada pela
autoridade policial do districto em que residir, e P.ossuir as
condições de honorabilidade que afiancem a sua situação de
futuro official, conforme certificado de pessôas respe1taveis
que conheçam seus antecedentes;
c) ter sido approvado no exame de admissão ..
Paragrapho unico. Constitue preferencia para a matricula ter o candidato maior numero de exames preparatorios.
Art. 152. Poderá, se ainda houver iVaga, e satisfazer ás
exigencias regulamentares respectivas, matricular-se no
curso preparatorio, mediante autoriz•ação da pessôa sob cuj<:.!.
dependencia legal estiver, o candidato que, havendo obtido
licenca para matricula no 1o anno do curso fundamental da
Escola Militar, não a effectuar por não ter sido approvado no
concurso de admissão.
Art. 153. O alumno que tiver approvação em algumas
materms de um anno do curso preparatorio não ficará adstricto a estudar unicamente· as que 1he faltarem para completar
esse anno: poderá frequentar aulas de annos differentes a
juizo do commandante.
·
'
Art. 15 í. Os candidatos á matricula no curso prepara-
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torio serão submettidos na Escola Militar, a partir do pri•
meiro dia util da primeira quinzena de fevereiro, a uma rigorosa inspecçiJo de saude e a um exame de admissão.
§ t.o Constará o exame de admissão de provas escriptas e
oraes e terá por objecto verificar se o candidato tem conhecimento yratico das quatro operações sobre numeros inteiros,
e fracçoes ordinarias e decimaes, e conhecimento elementar da
lingua portugueza (dictado, leitura expressiva e interpretação do texto) .
§ 2. Os graus de approvação serão dados separadamente
por ma teria - arithmetiCa e portuguez.
§ 3. A média menor de 3, ou sómentc a média O na prova
escripta, inhabilitará o candidato.
Art. 155. Os candidatos militares serão submettidos, nos
corpos em que se acharem, a uma prova escripta que versará
sobre as ma terias referidas no § 1o do artigo anterior.
Paragrapho unico. Essa prova escripta, que não isenta o
candidato do exame de admissão, instruirá o respectivo requerimento de matricula.
Art. 156. Será dispensado do exame de admissão o candidato que apresentar certidões de approvação em portuguez
e arithmetica, nas condições previstas no art. 145.
Art. 157. Para os alumnos do cur~o preparatnrio haverá,
em julho, exame de habilitação das diversas aulas perante
commissões de tres membros.
§ 1. Esses exames constarão da matefia dada; as provas
serão escriptas, e os pontos para ellas tirados á sorte.
§ 2. A média tomada entre o gráo da prova escripta de
cada materia e os gráos das sabbatmas e lições anteriores
respectivas exprimirá o aproveitamento do alumno nessa maleria.
§ 3.0 A média menor de 3, tomada entre as médias obtidas
na conformidade do paragrapho anterior, inhabilitará o
alumno.
§ 4.0 O alumno que fôr inhabilitado nesse exame será
desligado da Escola c mandado apresentar á autoridade competente.
Art. 158. eerão applicadas aos alumnos do curso preparaLorio todas as disposições deste regulamento que lhe forem
applicaveis, e dizem respeito, entre o mais, á marcha dos trabalhos escolares, aos exames, ao systema disciplinar, ao abono
de fardamento.
Art. 159. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1924 ._ - Fernando Setem,brino de Carvalho.
0

0

0

0

DECRETO N. 16.395 -

DE

27 DE l•'EVEREIHO DE 192i

Approva a reforma de estatutos da Companhia de Seguros
Maritimos e Terrestres "Garantia", deliberada pelas asse~bléas geraes de 29 de sete~bro de 4923 e 5 de janeiro
de 4924

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereU- a Companhia de Seguros Mari-
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timos e Terrestres "Garantia", com séde nesta Ca,pital, r e..
solve ap.provar a reforma dos estatutos da companhia supracitada, deliberada pela assembléa geral extraordinaria, de 29
de setembro de 1923, com as modificações propostas pela
Inspectoria do Seguros e adaptadas na assembléa geral extraordinaria de 5 de janeiro de 1924, conforme as actas respectivas que a este acompanham.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de 1924, 103° da Inde-·
pendencia c 3Go da Republica.
AnTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

DECP.ETO N. 16.396

-DE

27

DE FEVEREIRO DE

1924

ilcanla c COJiccsJão de favores âs empre:.as ou corn,panhias leoalmente constituidas no paiz para explorar o desenvolvimento da cultura e beneficiamento do algodão e fabricação dos seus sub-productos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo á conveniencia de promover o desenvolvimento da
producção do algodão e tendo em vista a autorização
constante do art. 28 da lei n. 3. 991, de 5 de janeiro de 1920,
revigorada pelo art. 177 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de
1!).24, decreta:
Art. 1. As emprezas ou companhias legalmente constif.uidas no paiz para explorar o desenvolvimento da cultura e
beneficiamento do algodão e fabricação dos seus sub-produdos, sob condições que não permittam o açambarcamento da
producção, poderão gosar dos seguintes favores:
I. Isenção de imposlos de importação, durante o prazo de
15 armos, para :
a) machinismos,· apparelhos, instrumentos e respectivos
accessorios apropriados ao trabalho da lavoura e beneficiamento do algodão;
b) tractores e vehic4los para transporte;
c) adubos naturaes e chimicos, verde-pariz, arseniato de
chumbo ou qualquer outro insecticida e fungicida;
d) machinismos, apparel'hos e accessorios destinados á
extracção e beneficiamento do oleo de algodão e preparo do
farello e da torta do caroço de algodão;
e) instrumentos e materiaes destinados a laboratorios
chimicos de analyses e invesl it~aç:õc:; indist1cnsaveis aos fins
das emprezas ou companhias;
II. Transporte gratuito nas estradas de ferro e linhas de
navegação do Governo Federal, não só para as sementes seleccionadas, como para os machinismos, apparelhos, instruP'!entos, tractores e vehiculos de transporte, adubos e insecti0
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cidas de que trata o n. I, auxiliando o Governo as despezas
de transporte quando se trate de emprezas particulares.
111. Isenção de todos os impostos federaes que porventura incidirem sobre a cultura e beneficiamento do algodão
e fabricação dos seus sub-productos.
IV. Fretes reduzidos, nas estradas de ferro e linhas de
navegação do Governo Federal, para o algodão produzido e
prensado á razão de 350 kilos por metro cubico.
. Art. 2. 0 As emprezas ou companhias que quizerem gosar
dos favores de que trata o art. i o obrigar-se-hão ao seguinte:
a) manter annualmente cultura de algodão em área total
minima de mil hectares de terreno, feita por si, por parceiros
ou associados;
b) manter campos de selecção de sementes e de demonstração de processos modernos de cultura em área de cem hectares, no mínimo;
c) manter usina moderna de expurgar sementes de algodão e de descaroçar e prensar, junto á cultura ou em local
proximo, com capacidade minima para, em seis mezes, beneficiar a producção de cinco mil hectares de terreno plantadQ
de algodão;
d) distribuir gratuitamente, na região em que estiverem
localizadas, metade da semente produzida e seleccionada em
área de cem hectares, no mini mo;
e) franquear ao publico a visita aos campos de que trata
a lettra a, fornecendo os esclarecimentos necessarios;
f) beneficiar o algodão dos agricultores pelo preço corrente nas uzinas de descaroçamento da região;
g) sujeitar-se á orientação e fiscalização do Serviço do
Algodão, ao qual serão fornecidos annualmente todos os dados estatísticos sobre trabalhos executados, producção, methodos empregados, resultados obtidos, etc.
Art. 3.0 A isenção de direitos de importação, de que trata
o n. i do artigo anterior, sómente será concedida si as machinas, apparelhos, instrumentos, tractores, vchiculos, adubos
e insecticidas não tiverem similares no paiz.
Art. 4. O Governo poderú conceder emprestimos, mediante garantia bypothecaria e de accôrdo com os recursos
annualmente autorizados pela lei orçamentaria, ás emprezas
que se proponham estabelecer-se em zonas algodoeiras, onde
não haja ainda installações apropriadas, e desde que tenham
obtido do respectivo Estado reducção no imposto de exportação pelo mesmo prazo da conce::.::;üõ federal.
Art. 5. Os fretes reduzidos, de çue trata o n. IV do artigo i", não deverno ser inferiores ao custo real do transporte.
Art. 6. O Governo Federal interporá seus bons officios
para que as concessionarias obtenham, durante o prazo de 15
annos, reducção de impostos e taxas estaduaes e municipaes
que porventura incidirem sobre c1s seus estabelecimentos e
respectivos productos.
Art. 7.0 As emprezas ou companhias que gosarem dos favores constanntes deste decreto são obrigadas a terminar as
suas installações dentro dos prazos fixados nos respectivos
contractos, sob pena de caducidade, desde que fiquem paralysados os trabalhos ou serviços por mais de 90 dias conse~utivos, salvo caso de forca maior comprovada, a jui~o dQ·
0

0

0
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Governo, devendo as mesmas, em caso de caducidade, restituir ao Thesouro a importancia das isenções concedidas.
Art. 8. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio 'de .Janei r·o, 27 de fevereiro de ·1924, 103° da Indepen..
dencia c 3Go da Hepublica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
R. A. Sarnpaio Vidal.

DECRETO N. 1G.3V7 -

DE

:!.7 DE FEVIWEJRO DE 192-i

Crêa a Legação do Brasil no Egypto

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bras!!:
Attendendo ao disposto no art. 37, n. 2 da lei n. 4. 793,
de 7 de janeiro do corrente anno, decreta:
Art. f.'> Fica creada uma Legação do Brasil no Egyp.to~
com a seguinte dotação P.nnual, em ouro: - Ministro Residente: - Ordenado - 8:000$000 (oito contos de réh';·l; -Oratificaçào - 4:000$000 (quatro contos de réis); - llepre~r:.ntação 6:000$000 (seis contos de réis); - para aluguel
de chanceJlaria, - 5:000$000 (cinco contos de réis) e para
~~}.pediente, 500$000 (quinhentos mil réis).
Art. ~." Passará a servir na Legação no Egypto o 5e~undo Secretario de Legação que tinha exercício na Legação
supprimida (Grecia} •
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 27 de fevereiro de !924, i03• da Indepan~
dencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES,

José Felix Alves Pacheco •.

DECRETO

N:

16.398 -

DE

27

DE FEVEREIRO DE

!92.1

Sttp]-·rime a Legação do Bmsil na Grecia

tl~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Attendendo ao disposto no art. 37, n. 2 da lei n. 4. 7,g3,
7 de janeiro do corrente anno, decreta:
Art. 1. o Fica supprimida a Legação do Brasil na Grecia.
Art. 2. o São transfer~::Ias para a Legação do Brasil no
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l:@ypto, creada por decreto desta data, as verbas attribuidas 4
n resma Legação do Brasil na Grecia.
Ai't. 3• Revogam-se as disposições rem contrario.
Rio de _J'lneiro, 27 de fevereiro de i924, toa• da lnde.penr!encia e 36• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felk Alves Pacheco.:

DECRETO N. i 6. 399 -

DE

8

DE MARCO DE

i 924

Marca data para organização das mesas para as eleições dC.
3 de maio proximo. no Estado do Rio G1·ande do Sul
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 3°, n. XI, da lei
n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, e considerando que o alistamento eleitoral, para as eleições federaes no Estado do Rio
Grande do Sul, a 3 de maio proximo, só se encerrará no dia
2 de abril;
Considerando, pois, que, nesta data, é materialmente impossível proceder-se á org·anização das mesas eleitoraes, não
só porque não estarão concluídas as listas de eleitores de
cada secção, como porque a estes cabe o direito de indicar
os mesarios, na fórma das leis em vigor, decreta:
Artigo unico. As mesas eleitoraes, em todo o Estado do
Rio Grande do Sul, para as eleições federaes de 3 de maio
proximo, serão organizadas no dia 12 de abril; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 8 de março de 192-i, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

I oão Luiz Alves.

DECRE'DO N. 16.100 -

!llanda fechar por tres

DE

meze.~

H I>E
n.

MARÇO DE

1924

Unil'fn dos Operarias

rEstivmlm·es

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que, segundo o art. 12 da lei n. 4.269,
de 17 de janeiro de 1921, «o Governo póde ordenar o fechamento por tempo determinado, de associações, syndicatos e
sociedades civis, quando incorram em actos nocivos ao bem
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publico~,

resolve mandar fechar a União dos Uperarios Estivadores pelo prazo de tres mezes, a contar desta data, e prohibir-lhe o funccionamento, salvo no tocante ao serviçl() especial de assistencia, para o qual, entretanto, não poderá ser
convocada nenhuma assembléa geral.
Rio de Janeiro, H de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
AR'l'HUH. UA SILVA HEHNAIWES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 16.401 -

DE

12

DE MARÇO DE

1924

Supprime um logm• de 2° escripfJtt't'a1'io do ctuall'l·o su. pplernentar da Inspecto1•ia Federal das Estradas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 2o do decreto numero 3.970, do 31 de dezembro de 1919, decreta:
Artigo unico. Fica supprimido um logar de 2° escripturario do quadro supplementar da Inspectoria Federal das Estradas, annexo ao regulamento approvado pelo decreto numero 15 .1q7, de 5 de dezembro de 192t.
Rh> de Janeiro, 12 de março de 192·i, 103° da Indcpcndcncia e 36° da Repub_lica.
ARTHUR

DA

SILVA

BERNAB.DES.

J?1·ancisco Sá.

DECRETO N. 16.402 ___,

DE

12

DE MARÇO DE

1921

Autm·iza a celebração do contract.o c01n a Ernprc-:.;_! Lloya. Jlla'ranhen,se, para o se1'viço de navegação elos ·ri >s Itapicnrlí,
Mea1'im, Pindar.é e .Mttnin, no Estado do Maranhão
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
attendendo ao que requereu a Empreza Lloyd Maranhensc e
usando da autorização constante do art. 201, n. IV, da lei
n. 4. 793, de 7 de janeiro do 1921, quo fixa a uespoza para o
corrente exercício, decreta :
Artigo uni co. Fica autorizada a celebração do contracto,
com a Empreza Lloyd Maranhenso, para o serviço de navegação dos rios ltapicurú, Mearim, Pindaré c 1\hmim, no EsLe;s de 1924.- Vol. II

23
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tado do Maranhã-o, mediante as clausulas que com este baixam, assignadas pelo ministro de Estado da Viação e Obras
Publicas.
Rio de Janeiro , f2 de marco de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
AHTHUR DA SILVA BERNARDES •.

F1·ancisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n. 1.6.402, desta data
I

A Empreza Lloyd Maranhense, com séde na cidade de São
Luiz do Maranhão, onde tem seu domicilio legal, obriga-se
a executar, de accôrdo com as presentes clausulas, o serviço
de navegação, a seguir mencionado:
f • .,..- Linha do rio Itapicurú, com duas viagéns redondas mensaes, de S. Luiz a Caxias;
2• - Linha do rio Mearim, com uma viagem redonda
mensal, de S. Luiz a Pedreiras;
a• - Linha do rio Pindaré, com uma viagem redonda
mensal, de S. Luiz a Engenho Central;
4• - Linha do rio Munim, com uma viagem redonda
mensal, de S. Luiz a Morros.
Além dessas viagens obrigatorias, poderá a Empreza realizar outras em caracter extraordinari-o, sem prejuízo das primeiras e sem direito a subvenção alguma.
A empreza obriga-se a empregar na execução desse serviço os seus actuaes vapores: S. Antonio, S. Paulo, S. Pedro
e S. Joflé e as barcas: Amazonense, Paraense, Piauyense, Maranhense, C.odoense, Cearense, Caxiense, Rosariense, Rio Grandense e Fluminense, desde já acceitos para o serviço, que poderá ser feito por vapores, trazendo a reboque barcas com
cargas.
Em todas as linhas deverão ser escalados os portos dos
diversos rios, obrigando-se a em:preza a, dentro de 30 dias,
da data do registro do contracto pelo Tribunal de Contas,
apresentar á Inspectoria Federal de Navegação a discriminação de todas essas escalas e respectivas distancias, estabelf:cido, porém, desde já, que a extensão da linha Itapicurú é
de 276 milhas, a da linha Mearim, de 277 milhas; a do Pindaré, 80 milhas; a do rio 1\lunim, 70 milhas.
li

A em preza obriga-se :
1•, a prover os seus navios dos melhores elementos de
conforto para os passageiros, no que concernc á ventilação e
illuminacão, apparelhos de filtração de agua e geladeiras de
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capacidade sufficiente ao serviço de bordo, sendo compulsorios
a illuminação electrica ou a gaz acetyleno, o apparelhamento
de filtração de agua e a installação das geladeiras, no prazo
maximo de seis mezes, a contar da data do registro do contracto pelo Tribunal de Contas;
2°, a iniciar o serviço de navegação contractado dentro
do prazo maximo de 60 dias, contados da data do re3istro do
contracto pelo Tribunal de Contas, e, não o fazendo, reputar-se-ha o contracto rescindido de pleno direito, mediante
decreto do Governo, independente de interpellação judicial ou
extra-judicial, com perda da caução, de que trata a clausula X,
em favor do Governo Federal;
3°, a, dentro de 30 dias d&. data do registro do contracto pelo Tribunal de Contas, apresentar a tabella dos dias
e horas de sahida dos vapores e demora mínima de escala,
para a devida approvação pelo Governo Federal. A hora
de sabida será fixada de accôrdo com as marés, ficando desde
já estabelecida a realização das viagens para Pedreiras, Engenho Central e Morros na primeira quinzena de cada mez e
as para Caxias, uma na primeira quinzena, outra na segunda;
4°, a não commerciar por sua conta, ou por conta de
outrem, nos mercados comprehendidos nas linhas de navegação e a não permittir tambem que a tripulação de seus vapores commercie nesses mercados;
5°, a distribuir equitativamente a praça de seus vapores por todos que della se queiram utilizar, rateando-a no caso
de accumulo de carga;
6°, a, uma vez fixada a lotação de seus vapores, obedecer
a essa lotação, providenciando para que a tripulação de seus
vapores se mantenha sempre decentemente fardada com uniforme especial;
7°, a conservar á sua custa os leitos dos rios Itapicurú e
l\lunim, desde S. Luiz a Caxias e a Morros, respectivamente,
completamente desembaraçados de troncos de arvore, matto,
madeiras ou outro qualquer empecilhó de faeil remoção, cumprindo immediatamente qualquer intimação que nesse sentido lhe seja feita pela Inspectoria Federal de Navegação;
8°, a respeitar e fazer respeitar pelos seus subordinados os
reg·ulamentos vigentes sobre navegação e 0:3 que puslcriormcntc forem estabel_ecidos pelo Governo;
9°, a promover o estabelecimento do trafego muluo com as
ernprezas de navegação ou de viação ferrea, que venham ter
a portos de suas linhas de navegação;
1O, a não alienar, nem fretar por prazo maior de seis mezes, embarcação alguma de sua fróta (vapor, barca ou lancha),
sem prévia autorização do Governo Federal, sob pena de rescisão do contracto, de pleno direito, por decreto do Governo, independente de interpellação judicial ou extra-judicial, com
perda da caução a que se refere a clausula X.
III

Os planos dos vapores que a empreza adquirir ou mandar construir para o serviço de navegação contractado deverão ser préviamente submettidos á approvação do Ministerio da Viação e Obras Publicas.
Os vapores, que deverão possuir o numero de pessoal marcado pelos regulamentos de marinha em vigor, terão a bordo
os sobresalentes, apetrechos e material necessario para o ser-
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viço de atracação, carga e descarga e para accidentes de. navegação, além de perfeita apparelhagem para extinccão de
incendio, objectos de serviço dos passageiros c da tripulação.

IV
Os vapores gosarão dos privilegias e isenções de paquetes,
ficando, porém, sujeitos aos regulamentos da Inspectoria Jn~
o.eral o.e Navegação, de Policia, Saude, Alfandega e Capitania~
de Portos.

v
Durante o tempo do contracto, poderá o Governo comprar
ou tomar a frete compulsoriamente os vapores da empreza,
mediante prévio accôrdo, calculado o fretamento pela média
ua renda liquida do vapor, levada em conta a depreciacao
que houver soffrido por effeito do uso.
Nos casos de força maior, o Gover.no poderá lançar mão
dos vapores independente de qualquer accôrdo prévio, regulada posteriormente a indemnização, nas bases acima.

:VI
A emprc:la olJriga-sc a transporlar gratuitalllenle em seus
vapores:
a) o inspector federal e os funccionarios fiscaes da Inspectoria Federal de Navegação, quando viajarem em serviço;
b) um empregado, por viagem, do correio, da alfandega e
do fisco estadual, quando em serviço do vapor;
c) as malas do correio, conduzindo-as gratuitamente de
terra para bordo e vice-versa e obrigando-se a recebei-as uma
hora antes da sahida do vapor e a entregai-as uma hora depois, no maximo, do navio fundeado;
d) os dinheiros publicos federaes ou estaduaes; os ob.lectos remettidos ao Museu Nacional, á Secretaria de Estado da
Viação e Obras Publicas e estabelecimentos scientificos custeados ou auxiliados pelo Governo Federal;
e) as sementes e mudas de plantas destinadas a jardins ou
estabelecimentos publicos ou a agricultores, quando remettidas pelo Governo Federal ou por quaesquer sociedades ou syndicatos agrícolas por aquelle favorecidos;
f) animaes reproductores de raça pura, á requisição do
Governo Federal ou estadual, não excedendo de dous por
viagem;
g) machinas agrícolas e adubos chimicos, á requisição do
G_overno Federal ou estadual, até duas toneladas de peso por
.VIagem;
h) os que por lei tiverem direito a passagem gratuita nos
serviços de transporte subvencionados pela U~ião.

VII

A empreza apresentará á Inspecloria Federal de Navegação, segundo os modelos que lhe forem indicados, a estatistioa
do movimento de cargas, receita e despczn dos vapores, di'lcri-
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minadamente, quer para as viagens obrigatorias, quer para ~s
viagens extraordinarias; e obriga-se a ministrar com brevidade á Inspectoria as informações e dados que lhe forem requisitados para qualquer fim, ficando responsavel pela exactidão e authenticidade dos dados fornecidos; bem a3sim, apresentará, até f5 de marco de cada anno, uma cópia do balanço
do armo anterior, inclusive a conta de lucros e perdas, para
que se possa conhecer de modo claro e preciso a renda liquida
ou deficit e a despeza discriminada do custeio do serviço effc-:ctuado.

YIII
Para as despezas de fiscalização, entrará a empreza para
a Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado do Maranhão com a quantia de 2 :400$ annuaes, pagos por semestres
adeantados, dentro do primeiro mez de cada semestre, e entregart\ os respectivos recibos á Inspectoria Federal de Navegação.
IX

Pela inobservancia de clausulas do contracto, salvo caso de
força maior, a empreza ficará sujeita ás seguintes multas:
f o, de 50 o/o da imporLancia que teria de receber, se deixar
de fazer alguma das viagens contractuaes;
2°, de 200$ a 300$, si a viagem começada não for concluida,
perdendo, além disso, a respectiva subvenç·ão; si a viagem,
porém, for interrompida por motivo de força maior, não lhe
será imposta multa, nem deixará de receber a subvenção correspondente ao numero de milhas navegadas, calculado pels
derrota entre o ponto inicial da viagem e o logar em que se
tiver dado o impedimento;
ao - De 50$ a 200$, por prazo de 1.2 horas, f}UC exceder
da hora fixada para a sabida do vapor dos portos iniciaes.
Não se contará esse prazo, se a demora for menor de tre~
horas. Si essa demora for maior de 48 horas, sem. prévia licença do Governo Federal, considerar-se-ha como não cffecfuada a viagem, applicando-se a multa do n. f;
4°- De 1.00$ a 200$, pela demora na entrega das malas
postaes ou pelo máo acondicionamente de lias; de 500$, no
caso de extravio, além da responsabilidade pelos valores porwmtura nellas contidos;
5o - De fOO$ a 500$, pela infracção ou inobservaneia
de qualquer da~ clausulas- deste contracto para a qual não
haja multa especial.
·
As multas serão impostas pela Inspectoria Federal de
Navegação, por proposta do fiscal junto á empreza, com recurso ao Ministerio da Viação e Obras Publicas e deverão ser
pagas na Delegacia Fiscal do Thcsonro Nacional no Estado
do Maranhão, dentro do praz·o do 10 dias. a cont~r da data
da imposição, ou descontadas da quota de subvenção que a
f'>mpreza tenha de receber, devendo os documentos comorobatorios do seu pagamento ser entregues á Inspectoria FedPral
fie Navegação.
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Para garantia da execucão do contracto, .a empreza depositará no Thes·ouro Nacional a quantia de 1.0:000$, em
r..oeda corrente ou em apolices da divida publica federal pelo
seu valor nominal, respondendo essa caução por quaesquer
encargos da contractante com o Governo Federal, seja por
multas ou qualquer outro motivo eventual.
XI

O contracto, celebrado de accôrdo com a auúorização
constante do n. IV, art. 201, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, vigorará pelo prazo de cinco annos, contados da
data em que for registrado pelo Tribunal de Contas, não se
responsabilizando o Governo por indemnização alguma si
aquclle instituto lhe denegar registro.
XII

Em caso de desintelligencia de clausula contractual entre o Governo e a empreza será a questão submettida a arbitramento, segundo as formulas legaes.
Não se comprehendem nestas clausulas as questões previstas ou resolvidas no contracto, como as de multas, rescisão e outras.
XIII

Em retribuição dos serviços especificados, receberá a
empreza 4$250 por milha navegada ou seja uma subvenção
annual de 99:858$, paga em prestações mensaes, pela Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional em S. Luiz, mediante requerimento instruido com certificado da Inspectoria Federal
de Navegação. Além dessa subvenção e demais favores concedidos pelo Governo Jrederal, poderá a empreza receber quasquer outros do Governo do Estado do Maranhão.

XIV
A empreza 'Obriga-se a apresentár á approvao:ão do Ministerio da Viação, dentro do prazo de 30 dias, as suas tabellas de fretes e passagens para as diversas linhas. Approvadas essas tabellas, serão publicadas no Dia1"io Of(icial, á custa
da contractante, dentro de 10 dias da data de sua approvação.
Tanto o Governo Federal como o do Estado do Maranhão
gosarão do abatimento de 30 % sobre os preços dos transportés que requisitarem, não comprehendidos naquelles a que
se refere a clausula VI.
As tabellas só poderão ser alteradas de mutuo accôrdo
entre o Governo e a empreza, decorrido o prazo de dous annos da sua vigencia e observancia, as!:lim nas viagens contractuaes, como nas extraordinarias.
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XV
A subvenção será paga .no presente exerc1c1o pelo credito da consignação respectiva da verba 4a - Subvenções do orçamento da despeza do Ministerio da Viação e Obras
Publicas e nos exercícios subsequentes pelas que forem votadas pelo Congresso Nacional para o mesmo fim.
XVI
Além dos casos de resmsao constantes das presentes
clausulas, caberá a. comm.inac:ão dessa pena, por decreto do
Governo, independente de interpellação judicial ou extrajudicial, sempre com perda para a contractante da caução a que
se refere a clausula X:
1o, no caso de infracções repetidas da mesma clausula
do contracto;
.
2°, no caso de, desfalcada a caução por qualquer dos descontos previstos nas presentes clausulas, não ser integrada,
dentro do prazo maximo de 30 dias, contados da data em que
a contractante for intimada a fazel-o.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1924. ~ Francisco Sd.

DECRETO N. 16.403 -DE 12 DE

MARÇO

DE"1924

Extinoue a Caixa Especial das Obras de Irrigação de Terras
Cultivaveis no Nordéste Brasileiro, e dá outras rJrot,idencias decorrentes dessa extincção
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
em vista do disposto no art. 72 da lei n. 4. 783, de 31 de dezembro de 1923, e usando da autorização constante do art. 201,
n. XXX, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, decreta:
Art. 1.0 Extincta a Caixa Especial das Obras de Irrigação de Terras. Cultivaveis. no ~ordéste Brasileiro, ficam appro ..
va.das as segumtes modifiCaçoes no regulamentl!) expedido com
o decreto n. 14:.102, de ~ 7 de março de 1920:
I - O art. 1o passará a ser o seguinte : "Art. i . o Os serviços das Obras de Irrigação de Terras Cultivaveis no Nordéste Brasileiro, de que trata o decreto n. 3. 965, de 25 de
dezembro de !919, continuarão a cargo da repartição dEmominada - Inspectoria Federal de Obras contra as Seceas e serão custeados com os recursos que annualmente lhes forem destinados nas leis de orçamento"
II - Os arts. 2°, 3° e 4° são substituídos pelo seguinte:
''Art. 2. o Os recursos destinados aos serviços da inspectoria
ficarão, sob o regimen de descentralização. á disposição do Ministerio da Viação e Obras Publicas, o qual requisitará do da
Fazenda os creditas que se tornarem neccssarios para o pagamento de despezas nos Estados em que se effect.uarem as
ohras, ou na séde da administração geral dos servi~;o~.
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Nessas despezas ficam incluídas a proveniente de vencimentos do pessoal e a de material de todos os serviços da In~pectori.a Federal de Obras contra .as Seccas.
Concedido o credito, a repartição ou delegacia fiscal a que
fôr feita a distribuição respectiva, segundo as instrucções que
forem expedidas pelo Ministerio da Viação, entregará directamente ao tbesoureiro do serviço ou por intermedio das repartições delle dependentes, aos pagadores ou funccionarios
responsaveis das commissões, fiscalizações, secções, districtos,
os supprimentos que, dentro do limite do credito, forem requisitados pelo inspector das obras, para attender ás despezas
"que serão sempre reputadas urgentes, como medida de soecorro publico.".
Da applicação das importancias entregues ao thesoureiro
será organizado um balancete que, depois de examinado pela
delegacia fiscal, e julgado conforme, á vista dos documentos
de receif a e despeza, deverá ser remettido á Directoria Geral
de Contabilidade Publica. para os devidos fins.
Paragrapho uni co. Os recursos destinados aos servicos da
inspectoria poderão, a juizo do Ministerio da Fazenda, ser
depositados a juros em bancos nacionaes ou estrangeiros, no
interior ou exterior.".
111- Ficam suppressos os arts. 103, 106, 109, HO e 111,
do regulamento approvado pelo decreto n. 14 .1 02, de 17 de
março de 1920.
Art. 2. o Ficam suppressas as secções 5• e n• da Inspecloria Federal de Obras contra as Seccas, e em consequencia,
substituído o art. 52 do regulamento de 17 de março de 1920,
pelo seguinte:
"O trabalho da administração central, que funccionará n:l
Capital Federal, será dividido pelas secções seguintes, ás quaes
competirão os serviços indicados pelos respectivos titulos,
além dos que designar o inspector:
Primeira secçtío - Gabinete do inspedor e ~ecretaria,
estatística e collecta de dados physicos e cstatistieos, perfura~ão de poços;
Seaunrla secção - Thesouraria e contabilidade;
Tc1•ceira secção - Especificac::ão e projcctos rle obras:
Qum•ta secçt1o - Topographia e cartographia.
Paragrapho unico. Os serviços não permanentes, de na ..
tureza scientifica ficarão affectoi; directamenle ao gabinete
do inspector. Os serviços da f•, a• e 4• secções serão pessoalmente dirigidos pelo inspector, auxiliado por um chefe de secção em commissão. ".
Art. 3. • Os quadros do pessoal effectivo e em commissão
de que trata o art. 54 do regulamento de 17 de marco de 1920,
ficam substituídos pelos quadros annexos ao presente decreto.
Art. 4. o As estradas de ferro, em construcção e em trafego no Nordéste, exceptuados os ramaes de serviço destinados ao transporte do material das barragens, ficam desligadas da Inspectoria Federal de Obras contra as Seccas e voltam
a ser subordinadas directamente ao Ministerio da Viação e
Obras Publicas. Os portos do Nordéste ficarão sob a direcção
directa, ou a fiscalização, quando contractados, da Y.nspectoria
Federal de Portos, Rios e Canaes.
Art. 5. o Fica autorizado o ministro da Viação e Obras
Pnhlica~ a faz('r no regulamento approyado pf'lo nPrrPfo nu-
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mero 1.4.102, de i7 de marco de 1920, as modificações de redaccão consequente do presente decreto.
Art. 6. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de março de i924, 103° da Indcpendcncia e 36° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

F1·ancisco Srí.

R. A. Sampaio Virlal.

QUADRO DO PESSOAL DA INSPECTORIA F.EDERAL DE OBRAS CONTRA AR
SECCAS, APPROVADO PELO DECRETO N• 16.403, DESTA DATA

Pessoal cffectivo

Categorias
6 engenheiros de 1a classe a .. .
6 engenheiros de 2a classe a .. .
8 conductores de 1a classe a .. .
9 conductores de 2a classe a .•.
2 desenhistas de 1• classe a .. .
5 desenhistas de 2• classe a ... .
5 desenhistas de a• classe a .. .
7 primeiros escripturarios a .••
15 segundos escriptuarios a ....•
7 terceiros escripturarios a .•••
8 quartos escripturarios a ...••
1 secretario . . .•••...•...•...
1 porteiro . . ..•.•.•........•..
4 continuos a •••••••••.......
3 almoxarifes a ..••••....•.....•
G encarregados de depoRifo a ..

Vencimentos
annuaes
13:200$000
10:800$000
7:200$000
5:400$000
7:200$000
6:000$000
4:200$000
7:200$000
6:000$000
4:800$000
4:200$000
14:400$000
3:600$000
2:400$000
7:200$000
3:600~000

Tolal
79:200$000
64:800$000
57:600$000
48:600$000
14:400$000
30:000$000
21:000$000
50:400$000
90:000$000
33:600$000
33:600$000
14:400$000
3:600$000
9:600$000
21:600$000
21:600$000
594:000$000

Pessoal em commissão

1
3
4
1
1
1
6

inspec to r . . .•.............. 36:000$000
chefes de districto a ........ . 18:000$000
chefes de secção a .•.•......• 18:000$000
contador •...•••............. 12:000$000
escrivão da thesouraria ..... .
7:200$000
fiel de thesoureiro .•....•..•
8:400$000
pagadores a .•••••••.•..•....•
6:000$000

36:000$000
54:000$000
72:000$000
12:000$000
7:200$000
8:400$000
36:000$000
225:600$000
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Resumo':

Pessoal effectivo...... ••• • • • • • • • • • . • • • • • • . • • •
Pessoal em commissão ....•.•..
o

594:000.000
225:000$000

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

819:600$000

o. o •• o ••• , ••. •

Total • •.

-

Rio de Janeiro, 12 de marco de _1924. -. F_rancisco Sá.

DECRE'DO N. 16.404 -

DE

12

DE MARÇO DE

1924

App1·ova o projecto e respectivo o·rçamento, na importaneia de
49:820$048, relativos á construcção de um posto telegraphico no ramal de Tibagy, da Estrada de Ferro Sorocabana

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Estrada de Ferro Soroca·bana
e ás informacõe·s prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta :
Art. 1o - Para a construccão de um posto telegraphico
no kilometro 542,678, entre as estações de Salto Grande e Pau
d'Alho, do ramal de Tibagy, ficam approvados o projecto e
orçamento apresentados pela Estrada de Ferro Sorocabana, os
quaes com este baixam, rubricados pelo director geral de Ex:pediente da Secretaria de Estado da ViaQão e Obras Publicas,
reduzido, porém, o referido orçamento, á vista das correccões
nelle feitas pela Inspectoria Federal das Estradas, á import.ancia de 49:820,048 (quarenta e nove contos oitocentos e
vinte mil e quarenta e oito réis).
Art. 2° ,_ A quantia que fôr despendida até ao maximo
do orçamento ora approvado, será escripturada na conta do
capital do ramal, depois de apurada em regular tomada de
contas.
Art. 3° - As obrae da construccão de que se trata, de:verão estar concluídas dentro de 6 (seis) mezes, a contar da
data em que a requerente tiver notificação deste decreto.
Rio de Janeiro, 12 de março de ·1924, 103., da Independeneia e 36., da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
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12 DE MARCO DE 1924

Approva os :Planos e projectos para electri(icação da linha
(errea de Itapema ao Guarujá, com nove kilometros de
extensão, no munici'{.4io de Santos, Estado de S. Paulo

'O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a «Companhia Guarujá~, proprietaria da linha ferra de Itapema ao Guarujá, de concessão
da Municipalidade de Santos, e na conformidade do decreto
legislativo n. 4. 293, de 5 de julho de 1921, bem como tendo
em vista as informac,ões prestadas pela Inspectoria Federal
das Estradas, decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados os planos e projectos
para electrificação da linha ferrea de Itapema ao Guarujá,
com nove kilometros de extensão·, no município de Santos,
Estado de S. Paulo, de accôrdo com os documentos que wm
este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da
Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas.
Rio de Janeiro, 12 de março de ·1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DÀ SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

EXPOSIÇÃO

Sr. Presidente da Republica - Tenho a honra de apresentar a V. Ex. um novo regulamento para a Escola Naval.
Elaborado sob as bases firmadas nas a c tuaes disposiçõe:J
que regem esse estabelecimento de ensino, elle representa,
entretanto, um estagio bem mais avançado na evolução por que
veem rapidamente passando os nossos mcthodos de instrucção
e educação profissional.
Ao assumir a administração naval a 15 de novembro de
1922, foi logo um dos meus primeiros cuidados mandar proceder á revisão do regulamento posto em vigor em 1920, para
restabelecer a orientação mantida desde 1914, quando unifiquei os cursos de Marinha e de machinas, até então seguidos
separadamente, em um unico curso destinado a formar aspi. rantes, que possam de futuro dedicar-se, tanto aos servicos
de machinas, como aos de armamento, navegação, etc., que
constituem propriamente o campo de actividade technica da
officialidade naval, onde todos esses conhecimentos se entrelaçam, não sómente na solução elementar da grande maioria
das questões materiaes, mas principalmente no desenvolvimento superior dos problemas que affectam a acção militar,
de administração e de commando.
Desejando desde logo reabrir a Escola Naval, nos molde~
por inim deixados em minha passada administração, e apezar
da exiguidade de tempo, apresentei, entretanto, o regula-
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mento que V. :E!:. houve por bem approvar, pelo decreto numero 16.022, de 25' de abril do anno transacto, segundo o qual,
realizou-se o curso do ultimo anno lectivo.
Elaborado em meu proprio gabinete com o auxilio de
alguns distinctos membros do magisterio, esse regulamento
teve por principal objecto o de fixar novamente alguns princípios postos de lado naquelle que o precedera, e melhorar
sensivelmente varios aspectos do ensino, preparando o
advento da reorganizacão que devia. ser mais detidamente estudada para ser posta em execucão no anno ora em decurso.
Fiel a esse programma que me tracei, designei para a
preparação do projecto que tenho agora a honra de submetter
á apreciação de V. Ex., uma commissão de professores, sob
a presidencia do director da escola, commissão essa que,
pelos elementos que a compunha, de justo destaque na Marinha, foi depositaria da minha inteira confianca em todas
as questões de detalhe, subordinada á directriz que lhe tracei, e em collaboracão valiosa com a missão naval Norte-Americana.
Digno de todos os louvores foi o desempenho cabal que
brilhantemente deu a commissão á incumbencia commettida,
complexa e delicada, de desenvolver o regulamento de 1923,
n~fnndindo, completamente o m·et.hodo tradicional .de cnsiino
em nossa academia de Marinha.
Da extensão desse trabalho, da somma de labor que ella
representa, da delicadeza de certas questões que tiveram de
ser abordadas, e do acerto das soluções encontradas, melhor
julgará V. Ex. pelo minucioso e bem fundamentado relatorio que me foi apresentado, e aqui reproduzo integralmente,
como peca indispensavel á boa comprehensão e á perfeita
execução da nova organizacão proposta.
Orientada pelo systema norte-americano, adopt.ando da
grande Marinha dos Estados Unidos os seus methodos de fmsino e a orientação geral do curso, a obra de adaptacão intelligente ao nosso meio, que dahi resultou, representa incontestavelmente o fructo de muita ponderação e competencia pedagogica.
Para alguns pontos de maior relcvancia na~ mortificações introduzidas, peço permissão para solicitar a attenc;:ftt)
de Y. Ex.
A divisão em departamentos, o sysf.ema de notas e o f-leu
computo, a extinc«;.ão dos provimentos vitalicios cios futuro~
docentes, o ensino por meio de compendias e arguicões frequentesJ e varias outras medidas, foram adaptadas inteiramente a semelhanca do que se procede na Academia Naval
de Annapolis.
A divisão do anno lectivo em períodos, tambem da
orientaoão norte-americana, e desde algum tempo seguida
com exito em nossa Escola Militar, constitue mais um particular digno de mencão.
O systema de instructoria, que, desde iS•14, havia sido
estabelecido, mas infeljzmente falseado com a concessão de
vitaliciedade, liberalmente prodigalizada pelo Congresso, foi
mantido e estendido o princi•pio a todas as docencias de caI"acter militar e technico, pelos antigos moldes conferidos a
cathedraticos e substitutos.
Mantivemos, igualmente, como necessaria, a exigencia de
provas de capacidade para o preenchimento dos cargos de
chefes de departamento, instructores e preparadores, conser-
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vando, outrosim, o nosso antigo processo de admissão dos aspirantes por concurso rigoroso, unico meio de selecção que,
bem empregado, eom zelo e seriedade, nos poderá garantir a
escolha de alumnos com o cabedal basico essencial ao desenvolvimento do curso academico.
Parte das mais delicadas, que envolvia, por assim dizer, a
grande difficulüade da nova regulamentação, era a situação
dos actuaes docentes vitalicios em face da remodelação completa esperada no plano de ensino.
A solução encontrada, em minha opinião, attende da me..-.
lhor fórma possível aos interesses em causa.
Sem perder de vista os princip.ios estabelecidos no corpo
princip·al do regulamento, o capitulo das Disposições Transitarias regulou perfeitamente a materia.
Parecfa, entretanto, á primeira vista, que não comporta..
1·ia o caso uma situa~ão conciliatoria; apresentavam-se, em
extremos oppostos, de um lado, a impossibilidade de altera~ão da velha distribuição de cadeiras e aulas, com os seus
cathedraticos, professores e .substitutos, e, de outro, o alvitre
dfoJ afastamento de todos os docentes vitalícios, cuja situação,
deante das prerogativas que lhes assistem, não eomportaria as
alterações profundas acarretadas pela divisão em departamentos.
Mas, si aquella impossibilidade, ás vezes apregoada, não
devia ser considerada sinão méra difficuldade a vencer ou
contornar, menos certo não era, tambem, que o afastamento
do ensino de todos os actuaes membros do magisterio, por incompatibilidade entre as suas prerogativas, legalmente asseguradas, e a situação incidente á nova divisão e orientação do
curso, além de ser uma violencia inconstitucional, representaria a perda de varios elementos de incontestavel valor, alguns
dos quaes difficilmente poderiam ser substituídos na altura,
para não f.allar no onus que representaria para o Tthesouro
uma medida odiosa e sujeita á annullação imposta eventualmente pelo Poder Judiciario.
Devido a todos esses impecilhos irremoviveis, foi mister
procurar criteriosamente a conciliação dos interesses legítimos e dos direitos irrecusaveis.
Ainda, neste caso, a Commi:ssão agiu com louvavel acerto;
assegurou, por meio de disposições razoaveis, a transição
suave do velho systema para o novo, sem prejuízo para o ensino, e antes com vantagEt.n para a p.hase inicial em que, na
confecção de programmas e no preparo dos compendias, .a
cooperação de professores competentes H experimentados, mais
do que em qualquer outra phase, torna-se realmente indispcnsavel.
Rio de Janeiro1 5 de março de 1924. - Alexandrino Faria
de. Alencar.
PARECER DA COMMISSÃO

Assim se exprime a commissão:
«A commissão abaixo assignada, nomeada por V. Ex.,
pelo aviso n. 3.820, de 29 de agosto ultimo, para proooder
a uma revisão do regulamento em vigor na Escola Naval,
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dando conta do desempenho da tarefa que lhe foi incumbida,
sente-se no dev·er de expôr, minuciosamente, não só a orientação seguida no curso de seus trabalhos, como as razões das
propostas consubstanciada.S nos proj ectos de Regula:rr...ento e
de Regimento Interno para a Escola Naval, elaborados pela
meS!fl& oommissãp.

X
O aviso n. 3. 820, de 29 de agosto e o memorandum n~
mero 1.298, de 1.4 de setembro proximo pa_ssado, definiram
tanto o methodo de trabalho a seguir na revisão determinada,
como o objectivo collimado, ao prescrever aquelle aviso que
a commissão deveria <ter entendimento com os -officiaes que
o chefe da :Missão Naval designar, de accôrdo com o item 3°
de seu officio n. 28, de 1.2 de abril do corrente anno~, e ter
em vista c:o que propõe a Missão Naval, no officio n. 28, já
referido, conciliando-se, no interesse do ensino, as exigencias
da divisão em departamentos com a situação dos docentes vitalícios, que teem direitos adquiridos~.
O modo de entendimento entre a commissão e os delegados do chefe da Missão Naval foi tambem precisamente definido pelo aviso n. 3 . 620, quando determinou, em seu item
3°, ao presidente da commissão eco-ordenar os trabalhos da
commissão com os officiaes que o chefe da l\lissão Naval designar:..
De accôrdo com essas prescripcões claras e peremptorias
os trabalhos da commissão foram acompanhados, pari passu,
desde o seu inicio até a sua conclusão, pelo delegado designado pelo cheíe da Missão Naval, o Sr. capitão de Ira,gata
Beauregard, o qual tomou parte em todas as discussões travadas a respeito dos differentes artigos, tanto do proj ecto
do Regulamento como do projecto do Regimento Interno.
F-oi tambem em obediencia a essas prescripções que o
presidente da commissão julgou não poder acceitar a proposta
apresentada pelo Sr. capitão de fragata Beauregard, segundo a qual esse official se incumbiria de elaborar um projecto
de regulamento, o qual seria, uma vez concluído, submettido
á apreciação da commissão.
Esse methodo de trabalho isolado sem cooperação mutua
e!ltre a commissão e o delegado da Missão Naval, importaria,
SI fosse adaptado, em flagrante desobediencia á coordenação
recommendada pelo aviso n. 3. 820, de accôrdo com o pensamento contido no item 3° do officio n. 28, de 1.2 de abril do
corrente anno, do chefe da Missão Naval:
«3. Estas transformações radicaes, que são aqui
recommendadas, se forem adaptadas pelo Ministerio da
·Malinha, comprohenderão uma obra de consideravel extensão, que precisará de tempo para ser elaborada. Deverá ser obra de uma commissão composta de officiaes
especialmente entendidos no assumpto, trabalhando em
conj1;1ncto com alguns officiaes da Missão, tambem entendidos, durante o decurso do anno lectivo que se ini ..
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cia, e de tal modo, que tudo esteja preparado para comee'ar o anno .lectivo de i924 em uma base completamente remodelada e mais effioaz.,
li

O objectivo da reforma commettida ao estudo da commissão, definido pelo item 4° do aviso n. 3 .820, abrang·e as
propostas formuladas pelo chefe da Missão Naval, no item 7•
de seu officio n. 28, de f2 de abril proximo passado, as quaes
são as seguintes:
ca) que seja abolido o SY.Stema do ensino sem livro e que seja adaptado o systema em manual de ensino (Text-boock).
O primeiro é completamente inadaptavel á instrucção de jovens, e dahi grandemente inefficaz. O ultimo é da adopção mundial, além de ser efficiente e de
ter muito alto valor moral no treinamento;
b) que seja abolido o systema de cadeiras e aulas
e organizado o ensino em departam.entos, os quaes se
encarregarão de todos os assumptos que se tornarem
necessarios ensinar e preservarão a continuidade do
esforç'O e systematização dq trabalho;
c) que sejam instituídos Departamentos Academicos, cada um com um official nomeado como chefe de
Departamento, o qual será responsavel pela direcção
do ensino no seu Departamento, a saber:
1) Departamento do Commando :
Este Departamento será o Departamento de Execução, terá jurisdicção sobre a disciplina, organização e
direcção de exercicios ·e rotinas.
2) Departamento de Mathematicas:
Este Departamento encarregar-se-á da instrucção de todos os ramos da mathematica durante os
quatro ~os de •curso. 1
3) Departamento de Marinharia e Navegação•:
Este Departamento terá a seu cargo a instrucção
de Marinha, tactica elementar, todas as fórmas de
assignalamentos, incluindo radio, astronomia, navegação theorica e pratica, agulhas gyroscopicas e magnetica. Dirigirá ainda os exercícios de marinha, escalares e signaes.
4) Departamento de Engenharia e Construcção
Naval:
Neste Departamento está compr.ehendido o ensino
em todos os ramos das Machinas - machinas, caldeiras, machinas electricas, desenho de machinas e construcção naval durante todo o curso.
5) Departamento de Physica:
Este Departamento comprehende o ensino de physica, chimica e electricidade, durante todo o curso.,
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6) Departamento de Artilharia:
Este Departamento encarregar-se-á do ensino de
todos os ramos da artilharia, tiro ao alvo, direccão do
tiro. torpedos, minas e tarnbem dirigirá os exermcw::s
militares.
7) Departamento de HistQria, Direito Internacio ..
nal e Línguas :
Este Departamento encarregar-se-á do ensino de
inglez, francez, historia naval brasilei~a, litteratura
brasileira e portugueza e tambem do ensmo de elementos de direito internacional;
d) que devam ser designados officiaes para instructóres nos varias departamentos. Que a designacão
de officlaes para chefes dos departamentos o instructo:r.es devem ser por um período de quatro anuos e que
essa commissão deve ser considerada como sendo uma
daquellas de propria qualificação para promoção,
quando a promocão for opportuna;
e) que sejam escolhidos manuaes de ensino ade ...
quados para todos os departamentos acima tr..encionados e que esses manuaes sejam fornecidos ao estudantl3
á custa do Governo;
f) o regimen de nomear professores vitalicios para
o serviço naval deve terminar immediat.amente, e se
deve procurar conseguir uma legislação adequada a
esse respeito; si por emquanto é impossível realizar
qualquer modificação, deante da lei existente e das
obrigações de que o Governo se fez depositaria anteriormente com relação ás referidas nomeacões, é, entretanto possível providenciar no sentido de se não
perpetuar tal mal, não fazendc• mais nomeações deste
caracter:
g) finalmente, na nova organização da Escola Naval é opinião da Missão que a sua directoria deve se:·
investida de maior autoridade, afim de administrar o;;
negocias da Escola Naval no melhor interesso da Marinha de Guerra.
O director aconselhado e com a cooperação da congregac;·ão, constituída pelos chefes dos Departamentos,
terá a precisa autoridade, e plena responsn.bilidade não
só na preparação dos cursos e designação dos officiaes
mais convenientes para instructores, como tambem
com relação á disciplina dos corpos docente c discente.:t
UI

O memorandmn n. 1. 298, d~ 14 oe setembro proximo
passado, em additamento ao aviso n. 3.820, mandou apresentar 1á commissão, para o seu perfeito esclarecimento a
respeito do objectivo da reforma, que lhe fôra confiada, cópias dos officios ns. 6, de 20 de fevereiro, e 21, de 21 de
marco proximo passado, do chefe da Missão Naval e um
exemplar do "Projecto da creação de um corpo ttnico na Ma'-

ACTOS DO PODml EXECUTIVO

rinha "-Voto em separado do 1• tenente E. W. Muniz Barreto na commissão nqmeada para estudal-o (março de 1918).

No officio n. 6, de 20 de fevereiro proximo passado, em
seus itens 5°, 6°, 7o e 13° o chefe da Missão Naval formulou
as seguintes ind1cações:
«5. Um curso commum na Escola Naval é indispcnsavel a todos os aspirantes, quer elles se destinem
a serviços· technicos ou a serviços de supprimentos. A
separação dos corpos terá logar depois de findo o curso academico de quatro annos, porque sómente dahi
em deante as funcções desses dous corpos devem ser
em parte divergentes. Os technicos prosegnem nos
seus differentes affazeres especiaes e os officiaes
commissarios nos seus.
6. O commissario será um mais aproveitavel
official si o seu treinamento e educação basica da Escola Naval forem conseguidos nos mesmos moldes,
identicos aos dos outros estudantes.
O grande objectivo ahi esperado é o de obter-se
officiaes para todos os quadros de servico de combatentes, traçados na mesma orientação, com as mesmas
tradições, com os mesmos pontos de vista e com o
mesmo interesse na Armada como com a mentalidade
assim treinada que cada qual terá no fim do curso
commum academico da Escola Naval um simples
anno de especialização será sufficiente para que os
.jovens se tornem aptos aos servicos subalternos nos
primeiros postos do quadro em seu corpo.
7. A apprehensão pelas difficnldades apparentes em se conseguir aspirantes, no fim do curso academico de quatro annos na Escola Naval, que voluntariamente desejem 8eguir o rumo dos que se destinam
ao Corpo de Commissarios, póde ou não effectivar-se,
entretanto essa difficuldade será contrabalançada, pelo
menos em parte, providenciando-se para que haja
sempre um numero de aspirantes em excesso ao necessario ás necessidades normaes. As opportunidades
de promoção, as de um voluntarioso dever, e as de
um patriotico serviço ao paiz, serão ahi certamente
tão grandes quanto ellas forem no Corpo Technico.
-13. A Missão Naval recommenda que uma commissão de officiaes seja immediatamente designada
para traduzir para o portu~;uez os indispensaveis «Livros Padrão» (lexts boocks) para uso na Escola Naval
·e logo que esse trabalho seja concluído o presente systema de prelecções seja abolido e seja substituído por
aulas praticas com o uso dos ~ivros Padrão» (texts
boocks). Considera-se que esse methodo de instruccão
muilo facilitará o~ princípios de fusão.
Ainda com relação a este assumpto a Missão Naval deseja endossar o plano de instrucção da Escola
Naval, proposto pelo então i o tenente E. W. Muniz
Rarreto, no seu «Projecto de !()reação de um Corpo
l.Jnico na Marinha~, paginas 20 e 21. ~
:-:;alientando que a sua proposta de um curso commum,
na Escola Naval, para aspirantes destinados tanto ao Corpo
da Armada como ao Corpo de Commi~sarios, acarretaria a
Leill de 1824: -

Vol. U

24:

370

AC'I'OS DO PODmt EXEOUTI'\10

neeessidade de augmentar o numero total de alumnos na
mesma escola, o ohefe da MiMlo ~aval conclue o seu offioio
n. 6, da 20 de f&vcreir~ proximo paa&ac;lo, aisigna,lando as
seauintes · vantagens que, o- sua opinião, ndviriam desse
maior numero de matriculas:
a)

maior competição durante o curso acadcmico;

b) possibilidade de se seleccionar os mais bem

classit'icados, por todos os pontos de vista mais recommendaveis para. serem obrigados para o ~crviço activo
como uma recompensa do seu mais alto nivel de capacidade;
c) a volta á vitit~. civil de certos estudantes possuidores de uma base de educação naval, que serão
destinados a constituir em parte um c01·po de reserva
naval do ofí'ioiaes, assim disponível pat·a uma possível
mobilizacão em tempo de guerra e do supprimcnto de
oft'ictaes mais capazes para a Marinha Mercante.

Em officio n. 21, de 21 de marco proximo passado, o
chefe da Missão Naval apr·esentou um plano de ensino :rara
o curso de aperfeicoamento dos aspirantes que forem escolhidos paro. servirem no Corpo de Commissarios, plano já
adoptaao pelo regulamento vigente e que é manttdo pela
commissão no seu projecto, accrescentando ás disciphnas
nelle mencionadas a geographia economica, que não havia
sido incluida e cujo estudo parece lá commissão ser indispen~avel a officiaes destinados a serviços de supprimentos.
O plano de instrucção da Escola. Naval, pt·uposto pelo cutão prtmeiro tenente E. W. Muniz Barreto, no seu .. Projccto da Creacão de um Corpo Unico na Marinha", (pags. 19,
201 e 21) e endossado pelo chefe da Missão Naval no item 13°
t~ 1 seu officio n. 6, ae 20 de fevereiro proximo passado, se
define na proposição das seguintes medidas, cuja necessidade decorre do reconhecimento de inconveniente do ensino technieo por meio de prelecções ou conferencias, da falta de
livros a.ccessiveis aos alumnos, da impossibilidaue do ensino
't"Jhnico em turmas numerosas e da necessidade de uma effectlva apur·ação do aproveitamento dos aluamos:
a) Cada turma será subdividida em t~ecções de oito
ou dez alumnos, cada secção tendo as suas aulas separadamente das outras, respeitando-se, porém, o numero de vezes por sommas dispostas no regulamento
para as differentes ma terias.
b) As seguintes materia.s continuarão a ser leccionadas como até aqui á turma toda sem subdivisão :
technologia e pratica de linguas estrangeiras, historia
natural e phisiologia, historia militar.
c) As disciplinas não comprehendidas na lettra b
serão ensinadas na fórma ora estabelecida..
d) Para o ensino de todas as materias serão orgamzados compendias que contenham todo o assumpto necessario e suffic1ente de accôrdo com os programmas estabelecidos, compendias esses que serão
revistos de cinco em cinco annos ou de tres em tres
annos, conforme julgar o director da Escola, que poderá consultar para isso a congl'egacão, e informará
~o Plini~~x:o ~obre a conveniencia dessa I'evisão_ ••
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e)" Até o dia 30 de junho de 1919 o ministro receberá de qualquer official da Armada ou das classes annexas a sua contribuiç.ão, constante pelo menos
de um compendio completo sobre qualquer das lllaterias estudadas pelos aspirantes, o sulmH'I l.cl'á Psses
trabalhos ao julgamenlo da eongl'''~<u.::io, qtll' dc·;;cr;í.
comrnissões para examinai-os c julgal'ú o'' :-;r~us varnceres em sessão plena aconselhando ao Jnini:->lro a adopção do um dos compcnd ios apt·escnl a do:-; pal'a cada
matcria.
f) O Governo estabclecer:'t um premiu t'lll dinlwiro que será conferido ao autor do lin·o adovtndo.
o) Emquanf.o JJ:ÍO holl\'Cl' CUllljJPildios ~tdoptados
officialmente, por esta fórum o~ leiJf.f's ou tnsf rur.tores serão obrigados a forJJnect· aos ahJJJJJin~; i mprcssas
ou dact.ylographadas, e de vesrwra, as Iier~ tPs do em·so, marcando-as si o drsejarPHJ í'Ut um Iiyro j;í. existente que se adapte ás exigP.neias do proMramma.
h) O ensino serú ministrado pelos dm·t•nl t'S Ja seguinte fórrrm:
1 - Cada cadeira ou aula, al{·m do lente ou instructnr especialmente designado ttara r·pgel-a, terão
tanto.:; outros instrucl.orcs quantos forem llf'f'.essarios
para que cada secção de oito ou dez aspirantes tenham
aulas separadamente.
2 - Em cada cadeira, o lente cal lwdrul it~(' poder:í,
si assim o entender, fazer prelecções um t'et·f o numero
de vezes por mez, sobre determinados assumptos o
neste caso a turma toda estará reunida. Os inst.rudorcs, porém, lecciona~ão apenas ás scecõc;., -- 11ão súmentc no numero de vezes semanaes exigido pelo
regulamento, como tambem em algumas das V!czes
que toquem ao lente pelo regulamento e a juizo do
director, de aceôrdo com o cathedratico.
3 - Nas aulas o instructor mais antigo, principal
regente, poderá chamar a si algumas prelecções a juizo.
do director, feitas perante a turma reumda; os demais instructores, porém, ensinarão sempre ás seccões
de per si.
4 - Os instructores em geral não poderão seguir orientação propria no ensino; subordinar-se-ão
sempre ás determinacões do cathedratiro ou do instructor mais antigo, podendo, entretanto, recorrer ao di..rector e ao Conselho de lnstrucções (como informante)
em caso de divergencias, resolvendo o director em definitivo.
5. - Emquanlo não houver livro udoplado para
o ensmo de certas materias, o catllcdrat.ico c o instruclor mais antigo combinarão com os demais instructores o modo de confeccionar apostillas consultando
compendias estrangeiros, notadamente os arloptados na.
escola de Annapolis de cujo plano de ensino mais se
approxima o nosso.
6 - Além das notas para as licções oracs, que lançar~o os instructores e os lentes em livro especial e o
maiOr numero de- vezes que fôr possível, continuará
a haYer as sabbatinas escriptas. mensaes, rigorn":' mcnt~
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7 - Das notas das liccões oraes e das sabbatinas
para cada materia, os alumnos terão uma média mensal e no fim do anno, uma média annual.
8 - A nota final que exprimirá a approvação do
alumno na materia; será a média entre a nota do exame
e a média annual. '

v
Antes de iniciar a reVIsao <.lo que fôra incumbida, julgou
a commissão dever examinar uma preliminar, relativa á fôrma
por que seria elaborado o seu trabalho, e pareceu-lhe conveniente realizar essa tarefa redigindo, simultaneamente, · um
projecto de regulamento e um projecto de regimento interno,
8endo incluído neste ultimo grande numero de disposições
habitualmente incorporadas aos regulamentos.
O objectivo da commissão, adoptando tal providencia, foi
desembaraçar o regulamento de disposições secundarias, de
caracter interno, e que devem ser modificaveis independentemente de reformas regulamentares, sem prejuízo de delineamento de detalhes .interessando á organização escolar, os
quaes, improprios e deslocados em um regulamento, terão
todo o cabimento em um regimento interno.
Mereceu tambem especial attenção da commissão, como
preliminar, a necessidade de cogitarem, tanto o regulamento.
como o regimento interno, dos methodos de ensino e dos
processos para a apuração do aproveitamento dos alumnos,
entrando em detalhes, até agora desusados, no mecanismo
regulamentar.
Os regulamentos dos nossos institutos de ensino, tanlo
civis como rn ililares, costumam com effeito limitar as suas
preoccupações de org·anização pedagogica á exposição do plano de ensino, definido pelos títulos das disciplinas, ou, quando muito, por summarias indicações referentes ao objectivo
do estudo de cada uma de lias.
Egual parcimonia caracteriza taes regulamento:; relal ivamente aos IH'ocessos a seguir para a apuração do aproveitamento dos alumnos; afóra a indicação das espeeics de provas c de algumas providencias, mais de ordem buroeratica
que pedagogica, são bastante omissos, a esse respeito, os nossos regulamentos escolares, mandando, entretanto, a justiça
consignar que cnlre clles constitue cxcepção dig·na dr~ nota
o actualmentc em vigor na Escola Naval.
O regulamento approvado pel0 decreto n. 16.022, de 2;)
de abril de 1923, se distingue, co~ effeito, pela definição de
um methodo de ensino e por algumas preseripções tendentes
a r~stabelecer um rcgimeu de provas para a apurar.ão de
aproveitamento.
·
A definição clara e precü;a tlo mcthodo de ensino, regulamentarmente adoptarlo como o mais conveniente, para que
possa set· uniforrnemente exmm~a;!0. sob a devida fisealizacão de quem de direito, e a apreciação do aproveitamento
do.s a~umnos, seg·undo normas fixada~ para a uniforme apphcaça_o e~ todos os casos, c de molae a permittir, lambem,
uma f1scahzação efficaz, se afiguraram ·á commissão sceem
{)S de_siderata pl'incipaes <Je sua tarefa reformadora, pois que
a mais urgente reforma do ensino da Escola Naval diz antes
r~sp~ito ao~ meth.oqos que aos plapo.s Qe es~udo, e deve ter
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por escopo garnnLir o maximo rendimento pedagogico, P!\l'U o
que é indispenEl.avel assegurar n mais perfeita npurnçao do
api~oveitamenfo 'do~ alumnos.

VI
O projecto de regulamento elaborado pPla rommiRsão
mantém o regimen instituído pelo regulnmcnl o vigente, de
accôrdo com as sug·gestões feitas pelo chefe df\ missão naval,
segundo o qual o curso da Escola Naval scrú destinado não
só aos futuros officiaes dos serviras technicos da Armada
como tambem aos encarregados dos" Rerviços de supprimentos.
A manutenção de tal regimen no pro.iecf.n do regulamento
significa, simplesmente, respeito ás bases prcse1·iptas pPlo
aviso n. 3. 820, de 29 de agoRto c memm·mulwm n. 1 . 2'98, de
1/f' de setembro proximo passado, limitando a farofa da commissão :í consiliação, no interesse do ensino, das exigencias da
divisão em departamentos com a situação dos docentes vitalícios, tendo em vista as propostas formuladas pela Missão Naval, em seus officios n. 6, de 20 de fevereiro. n. 21, de 21
de março e n. 28, de 12 de abril proximo passado.
Acredita. porém, a commissão que o rPspeito ás bases
prcscriptas não a impede de manifestar a sua opinião sobre o
assumpto; antes a isso é obrigada por uni dcYer indeclin:w,e-1.
;Xão desconhece a cDmmis.são a procedem·ia rlos argumentos invocados prlo chefe da missão naval no final do seu officio n. 6, de 20 de feveveiro proximo passado, em l a.vnr dar; vantagens que adviriam de um nugmento do numero de matriculag
na Esenla Naval. até o ponto de permittir qw• um certo numero de alumnos~ depois de eonclnirem o sru rurso. voltasse
á 'Vida civil com uma educarfio milil:ll' naval. que n~ tornaria
ttptimos officiacs dP reserva.
Não dcsconhecr a commissãn a benefica ar.cãn que poderiam exercer esses antigos alumnos da 'Escola NavaL na formaçã<• de um ~alu1 ar «espírito naval:. nas elasses civis da r,oeicdade, mas. pondo de parte a sobrecarga financeira, que accarretaria esse dispendioso processo de preparação de officiaes
ele reserva, a commissão julga dever chamar a attenção para a
difficuldadc que havia para obter candidatos á matricula em
nma escola technica. quando avultassem as probalidades de
ficar fechadas a hom numero de taes candidatos, a unica carJ'eira profissional a que so achariam hahil i1 a dos pPlo curso
ria referida escola.
Parece, com effeito, fóra de duvida que as vantagens
advindas da medida proposta pela missão naval ficariam su-hordinadás á condicional de uma bem problf'matica r:xNJuihilirlade pratica do alvitre suggerido.
Mas, acceitando o principio formulado pela missão naval
relativamente ús vantagens do augrnento de matriculas na Escola Naval além do limite indicado pPlas necessidades do rr ...
crutamento de pessoal para os quadros da Armada. e admittinrlo. mesmo, a exequibilidadr 11ratica da medida alvitrada, não
póde a commissão applaudir a ideia de serem os aspirantes
apprnvados no curso da Escola rJistribuidos para preencher as
t•lasses Pxistent~s nos corpos dr. officiaes da Ar·mada e de offieiaes con~tnissarios. obedecendo l.al distribuição a um: eritrt'io fundado na escolha para os quadros 1Pchnicos dos nRpirantes qnr tenham dPmonstrado maior rapacid:ulr dlir·antc n rurso
cs'colar.
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Tal criteriô indipado á commissão pelo delegado da missão
naval. mesmo quando se queira admittir o systema de seguirem og officiaes commissarios o mPsmo curso que os otficiaes dos quadros technicos. offerece os mais graves itwonvenientes. nois a sua adopçãn importaria na acceitação d0
principio de ser um quadro de offiriaes de uma das corporacões da Armarla ronstituiflo com os c]Pmrntos da candidatura
a outros quadros por 11ma depuração f11ndada Pm uma craveira de merito e capacidarlc.
Tai pr·incipio, fundamentalmente impolif i co. não poderia
~ont.ribuir, quando posto Pm pratica. para o rlesPnvolvimento
do e'ipil'ib de 1 n1:~.br~ rm que se synthetizam ;'~ princirios es~cnciacs da fnsão dos diffrrentes rtnarlt·os rlrt. .(\rmada:
r:lle st'1 rava1'Ül. cada vrz mn1~. pro fnnrlas fUvisõrs r·ntr.e quadros formados com o :permen do mais extrcmarlo dos antagonismos, o antagonismo originado de snppostas dcsegualdades
de merito rnt.re os sem~ rcspccf.hos f'lrmrnt.os component.es.
Não vae erro no nffirmar qnc t.odos os henrficios que poderiam ndvir. para o ohjectivo ele fusfío dos nnaclros da Armada.
dr origem commum. na 'Escola Naval, rle offkiars tf~chnicos e
officiaes commissarios ficariam muito aqnp,m rlos g-raves pr~
.1uizos resultantes na ctisfrihuição elos aspirnntrs, por um c
out.ro dos dous quadros. seguindo nm criterio ·fundado na escolha para os· quadros techniros dos alumnos que tr.nhnm nnmonstrado maior capacidacte rlurnnte o curso escolar.

VII
O pro.i~cto de rr,g-nlamcnf.o. mantf';nrlo o reJ:!;imrn .fá institniclo pelo regnlamPnt.o npprovano pelo nm~rct.o n. Hl. 022, de
25 de abril de Hl·23. para o recrntamrnf.o elos ofrtciaes dos corpos technicos p, de commissarios. rm ohedicncia ás prescripções
contidas no avi~o n. 3 .820. ne 2fl rle n~osto proximo pássado.
não define. todavia. o crif.erio a srr ~eguino para a ctistribulcão
compulsoria dos aspirantes pelos nJfferent.es f{linrlros pnr considerar a commissão altamente inconvcnicmte o critrrio suggerid.o e já devidamente criticado.
Caem o Governo resolva manter. nefinitivamenfP. tal regimen. acrediht a commissão que o criterio mais nr.ceitavel para
a rlistribuicã11 compulsoria dos aspirantrs pPlos quadros f.<lchnicos e do serviço de snpprim0ntns ~eria o fundado na hase
scientifica fornecida por «tests'> psychologicos vooacionaes.
que tão grande RUccesso alcançaram. nr<:; E~tados Unidos, por
occasião da grande mobilização. corno rernrso nara a srleccfio
dos elemPntos compommtes dos rlifferentes qnanros de offiriaes do Excreito.
Estudado convenientetnenle PRRP. asRnmpto por espN~ia1i~
fas na materia. e or~anir.arfos ns «t.rsfs~ r>nrrtuarlos ao ohiPct.ivo
visado. poderia a ~ma arlopr,ilo ser offirf::1lmente rlec1arar1a.
para con~t.itnir a ha~r~ rlo rrlter·io rlr I'Srolha. rlrixnrlo. pelo
projectn de rr.~n1nmrnto, ao arbif.rio rln ministro da ·Marinha
pa;a a rlistrihuição comput~orin rlnR a~nirnntP~ pel::1~ 'Yagas
ex1sfent.es nos rtuadros techmeos e do corpo rle commi"~arlo~.

VIII
A divi~ão da~ rllfferent.es disciplina~ do anno rscolar fof
feita em departamentos, abolido o systema de cadeiras e aulas,
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de accôrdo com a recommenda~ão constante da alínea b) do
item 7° do officio n. 28, de 12 de abril proximo passado, do
chefe da missão naval.
Ainda de nccôrdo com as indicaçõea constantes da alinea
c) do item 7• do mesmo officio, foram organizados os differentes departamentos, com alteração, unicamente, do que diz
respeito ao proposto departamento de Marinharia e :Navegaçllo,
o qual foi desdobrado em dons, no projecto rlP ng-nlamenln.
um de Marinharia, e o outro de Navega~;ão.
üom tal desdobramento, aliás aotualmente adoptado na
organização vigente na Academia Naval de Annapolis, concordou o delegado da misslo naval, o 8r. capitão de fragata Beautegard, julgando pondérosas as razões especiaes invocadas em
seu apoio.
IX
O projecto do regulamento elaborado pela commissão man ..
teve a distribuiç~o das disciplinas consignada no regulamento
approvado pelo decreto n. i 6. 022, de 25 de nhril do corrente
anno, pelos quatro annos do curgo. na Esoola. mas introduziu
uma modificação de alto alcance não s6 para a mais regular
execuç§.o dos programmas de ensino, como para o maior rendimento pedagogico e mais perfeita apuração do aproveitamento dos alumnos.
Tal modificação consistiu na divtsflo de cada um dos quatro annos do cnrso. na Escola, em dons p~riodos lecUvos, distinotos, de quatro e meio mezes rada um. ~:vstema que nllo
constitue innovação pedagogica. srndo. bojo. universalmente
ad.oP.tado nos dif!crentes estabelecimentos rlf; rmdno, civis e
mllJtarcs, em r..u,1o numero devem ~cr lnr..lmrfo~ n Ar,ndcmia
Naval de Annnpolis e a nos~a Escola Militar.
Acredita a commi!l!são srr desnecossario a~f;ig-nnlar as
vantagens na modfficaçllo nfloptada cn,io !Vnlnr porfr ser aquilatado pela aoceitaçllo geral, quo actualmentr lhr ó dispensada;
deve. ent.rflf.anto, salientar a r.onvenif'ncia flo novo regimen
principalmente para a exeeução elo prnces~o ap;ora proposto
para a apntaçllo fio aproveitamento do~ alumno~.
Foi, tambcm, graças á flivisilo de cada anno eAcolnr em
dous periodos 1ect.ivos, qnc a commissão píldf' rf'mediar varim; inconvenienf.m; RórJos, ilesde mnif o Oh!'lf'rvallos na execução dos diffcrentes programmas, sem r..arf'(~f'r rle augmenfo
do numero rlc annos do curso on, mesmo rln alteracno dag linhas geraes do plano de cst.udos act.ualmenf.r vigrnfc.
A distribuição do en~ino das fliffcrrntrs nfseiplinas,
leccionadas em um mesmo anno. pelos dous prriodos lectivos
em que elle se divide, com a delimitação da materla a ensinar
em cada um delles. é, com effeit.o, o meio nrat i co rle imperlil'
o desigual desenvolvimento das diversas partrs do~ varlos programmas.
A divisão do anno escolar em dons periodos ler..tivos. com
programmas de ensino respectivamente nelimifados. offerccr>
ainrla a grande vantagem rle permHtir attrnrlPr á ner.P~saria
scriar.ã.o de ('stnflos intrr-rlepcndentcs. rPmnvrrHlo rlifficnhlanP-s na organizar:.ão rlo plano de en~tno, qnP, ~Pm f nl AyAtema.
s6 poderiam ser resolvidas por um augmPntn no nnnwro de
annos do curso escolar.
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Antes de proseguir nesta exposição julga a comm1ssao
dever assignalar o ponto de vista pedagog·ico adaptado na reforma obra elaborada, formulando indispensavel commentario
aos termos da proposta contida na alinea o. do item. 7o do officio n. 28, de 12 de abril proximo pas~mdo, do chefe ela missãn
naval.
Tal proposta consiste em indicar como a primeira reforma a executar na Escola Naval, "que seja abolido o system.a
do ensino sem li1Jro e que seja adoptado o system.a de in.~tru
cção em. manual de emino (Text-boock)."
Essa proposta, nos termos peremptorios em que se acha
formulada, funda-se em um presupposto inexistente.
Já mais tivemos ensino sern livro na Escola Naval, ou em
qualquer outro dos institutos de ensino superior ou secundario, civis ou militares, de nosso paiz, pois que, mesmo no
gráo primario, onde predomina o methodo intuitivo, não foi
totalmente prescripto o nso lio liYro, pelos alumnos, nas classes mais adiantadas.
Na Escola Naval o defeito do ensino não reside na circumstancia supposta, mas inexistente, de ser tal ensino feito
,çem. li1,ro: a esse respeito deve elle ser, antes, increpado pelo
recurso a livros varios, para o estudo de uma mesma disciplina, livros, .na maior parte dos casos pouco adequados ás necessidades do ensino e ao nivel da ca.pacidade dos alumnos, e
que só são simultaneamente compulsados com o fito de supprir pelos esclarecimentos forneeidos por 1.ms. as difficuldades de que ~e resentem outros.
O inconveniente resultante da situação assim creada é
ainda aggravada pelo methodo de ensino em preleções ou conferencias, o menos proprio para desenvolver a acção directora do mestre na orientacão dos estudos rle nlumnos careceflores de uma directriz.
·
Esse duplo defeito do ensino em nossa Escola Naval,
consistindo nos inconvenientes proprios do systema de prelecões, e nos males inherentes á falta de compendios adeqÚados, não póde ser confundido com a situação que existiria, si o ensino naval fosse feito sern livro, por systema exclusivamente oral, talvez como o que se fez necessario pelas
exigencias ilo met.hodo intuitivo, ilo uso corrfmtP- no grão primario.
Não encontra a commissão motivo para tal confusão na
exposição referente ao ensino da Escola Naval, feita pelo
então 1o tenente N. F. Muniz Barreto, em seu voto em separado ao project.o da creação de um corpo nnico na Marinha.
p, endossada pelo chefe da missão naval.
Não sabe, entretanto, a commissão si o inexistente pre!'luposfo contido na proposta formulada pelo chefe da missão
naval deva ser attributdo a qualquer equivoco de informacão; em todo o caso, porém, torna-se indispensav<'l o cominentario, que fica feifo rara f'sclarecimento de tal circumstancia.

XI
Commentada a primeira parte da proposta do chefe da
missão naval e admittindo a sua verdadeira intelligencia como
consistincto em uma proposta de abolição do sysf ema de ensino por prelPções, deve a eommis!'lão ronsignar a sua con-
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cordancia com tal proposta, já adoptada pelo regulamento vigente e DlBintida nos projectos de regulamento e de regimento
interno, pela fórma que opportunamente será justificada.
A segunda parte da referida proposta, a de ser adoptado
o ,11ystema de instrucção em manual de ensino, exige tambem
um commentario rl P molde a precisar-lhe a ~xacla significação.
Com esse objecLivo, deve a commissão assignalar que o
regulamento vigente na JiJscola Naval, abolindo o systerna de
ensino por meio de preleções para adoptar o systema de por
meio de livros padrão. ou eventualmente por meio df' apostillas, presr.rcveu que os rloe,entes leriam em aulas, aos seus
alumnos, o texto da lição do dia, "esclarecendo os ponto.ç que
jnlgm·em necessar'ios, reproduzindo, no quadro negro. os calf'Ulos ou r~[l'r>rr.icios que porventU1'a contenho. o texto.".
·
Por esse sysl ema, o ensino é feito por meio de livros
padriio, para cada dis~iplina. mas c.om o indispensavPl commentario do professor, cuja funcção ainda deve se extender á elabornção de apostilhas como recurso subsidiaria para o desenYolvimento dos pontos em que os livros padrão tenham se
I ornado immfficicntes Pm consequencia da cyoluçãu lechnica
flll .-:científica.
' ·::;1
A commissão considera esse systema de ensino recommendavel por todos os títulos, mas acredita não constituir elle o
Rystema proposto pelo chefe da missão naval. á ·vista da exposição fr•ita pPlo SPU rl<'lcgaflo, o Sr. capitão de fragata Beau1

l'Pgard.

Segundo o ponto de vista expost.o pelo delegado da missão
naval. o ~v~ fema ele emüno na Escola Naval deveria Aer u seg-uinte: ·
a) durante uma hora de estudo os alumnos de cada
disciplina estudariam a lição do .dia marcada 11elo respPctivo instructor no livro padrão adopf.ado, on na
npostilha;
b) durante a hora seguinte á destinada ao <'~fudo
de cada disciplina, os alumnos, reunidos em classe. seriam interrogados, sobre a lição estudada, pelo respectivo
instructor, que conferiria a cada um uma nota rln aprov<:>itamento, de accôrdo com a arguição feita.

Desse modo a instrucção dos alumnos seria adquirida exclusivamente pelo estudo por elles feito no compendio adoptado,
ficando a funcção do instructor reduzida a de um simples examinador dos conhecimentos adquiridos, excepto quando se
tratasse de maneJo de instrumentos ou de qualquer pratica de
manipulação, caso em que lhe caberia tambem a tarefa de ini~iação dos alumnos na execução das manobras necessarias.
Seg·undo esse systema, o instructor não leria a licão do dia
11erante os seus discípulos, nem, tão pouco, a commentaria;
n sua tarefa, em cada dia de aula. se limitaria á argnicão dos
alumnos, afim de verificar o que el1es tivessem assimillado pelo
Reu estudo individual.
Deve a commissão assignalar que o systema indicado pelo
delegado da missão naval e adoptado na Escola Naval de Annapolis, constitue a mais extremada applicacão do methodo de enRino por meio de livro; tal systema nã.o é actualment.e adoptado em todos os institutos de ensino dos Estados Unidos. nem
mesmo em todas as escolas technicas, onde o ensino pelo livro
não a)Joliu a funcção do professor, nem prescreveu, totalmen-
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te, a nratiea de conferencias, sy~t~mn ainda ut.ili~ado para a
exposicão dé detenninàdae q11estõm~ t)Q carttcter geral.
.
A commiteão não póde deixar dn reconhecer as notavei'J
vtmtagens do methodo do ensino peJo livro; reduzindo-se n:o~
preleções a um pequeno numero de conferencias geraes para a
exposição collcct.iva de assumptos mais proprios a serem tratados
por tal fórma, principalmente no ensino technico de gráo superior como o que deve Rcr ministrado rm nossa Escola Naval:
deve- porém, accenf.uar a commissão, que o ensino exclusivo
por meio rln 1iVl'01 conforme a indictlção do delegado da rnissiío
naval c como ~ praticado na Escola Naval rlc Annapolis, não
pôde ser, itnmcdiatamenf.e, posto em pratica em nosso paiz,
pelos mot.ivos qno passa a expor c quo tendo sido submottidos
á apreciação do Sr. capitão de fragata Beauregard, foram por
este reconhecidos como procedentes. E' qw~. a situação do ensino fechnico, em nosso paiz, não póde sor absolutamente comparadtt ás condições de exiquibilidade do mesmo ensino, noR
Estados Unidos; são profundamente diffcrentes os processos de
educação infe11~cftta.l, em um e em outro desses dous paizes:
é, pois, nalul'nl que o corôamcnto da tarefa educativa no ensino technico Rnpcrior não poRRa srr fcif.o peJos mesmos processos, enf.rc n6s e na gramlc Hcpuhlica Americana.
O ensino velo Hvro con~t.if.nn o principio haslco dP., pedagogia americantl.
Ornez Buysf!, dircctor da Universidade de Charleroi, em
rnemoravol esf.udo sohre os Jlcthodo.11 Americanos d~ educactio
geral e lechnica, referindo-se á "A m.P.1'·icanização e o levantamento rnoral e intcllectual pelo livro", assignala a aHa importancia roeonhcchJa pelo povo americano á organização de suas
bihliothceas. por c11c consideradas corno "u.m instrumento activo de ame1·icmzizaçüo e de lcva.ntanumto moral c intr:?llcctu.al",
utilizarJo mn fmias nA idadf'S, df'fldl' (]llo se concJun n pl!:tse C'dncativa de nlphahflfiznc-ão ..
Encontram-se, com dfeilo, no::'l EJRtados Unidos, desde as
bibliothecas infanf ifl, destinadas :is crcanças que ainda frequentam a escola prirnarla. alé as hib1iothecns profissionnes
das diffnrentc~ cspecinlirlades tcehnicus.
E', pois, posAivcl, nos Estarlos Unidos, realizar o ensino
exolueivo pelo livro, principalmente nos cursos technicos profissionaes, pela fórma que já ficou exposta.
Não é difficil perceber o objectivo pcdagogico desse methodo de ensino.
Por t.at systnma não só ~ tnais perfnitu a nssimi1lo.cão do
alumno no aprendizado dn maferia estudadn., como, á proporção
que se faz a instrnccão, são adquiridos habitos de estudo c
se desenvolvem predicados de alto valor para a formação rla
personalidade do estudante.
Com effeito; qUem estuda sem o auxilio de um professor
ou explicador. para remover as difficuldades que se lhe fieparam, habitua-se a superal-ae, exolttsivamente pelos seus proprios recursos, o que obriga o eRt,udanto a maior exercicio de
rnedicno, no mesmo tempo qtw desenvolve o sentimento dP confiança em si mesmo.
E' com o mesmo objectivo pedagogico, visado pp,Jo ensino
exclusivo por meio do livro, que nos Estados Unidos é tamhrrn
Jargament r> preconizado o syst.ema de esf.udo i~olado, ndopf.adn
na Escola Naval de Annapolis e na Escola Militar do \Vestpolut.
Na Escola de Annapolis, ao contrario do que se passa em
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nossa Escola Naval, não são os alumnos alojados em commlim,
nem em commum estudam em uma mesmá sala ortde, entre si,
possam se conRult.nr todos M eHfn,iantm~ fle nma mesma clM~r:
e alÓjamcnl o e os astudos são f e lto'7 em grupos de dous altJmnos, com o fito de i imitar as po~sibilirladeR de um concurso extranho, para rP-mover as difficuldades porventura surgidas nn
estudo individual.
Poderemos nós arJoptar, immedlatamenl.e, em nossa E.4coln
Naval, os systemas de ensino exclusivatncntc pelo livro e de
estudo isolado, fal qual se pratica na ~scola Naval de Annapolis 'l Não. Não podemos adaptar immediatamente o etJqino
exclusivo pelo livro em nossa Escola Naval, nem em qual<tur•t·
das nossas r.seolas supel'iorcs. porqur. não possuímos, aclttalmcnte, estudantes convenienfemenf c educados para a pratica
do tal systema.
Os nossos estudantes se educam, com eff.~ito, hahi!uados
á assistencia do professor.
.
Na escola primaria, mesmo depois do ultimada a alpllahetização, o ensino é feito pelo meUwdo intuitivo, não sendo raro~
os alumnos, que até o inicio do curso sccunclario, só tenhnm
manuseado livros para o aperfciç.oamento da leitura.
Durante o curso sccnndario, é ainda o ~JrofPssor, em nossns
escolas, a melhor fontC' para acqnisição rle eonherimentos, rPpresentando o livro o papel secundaria de mr1·o attxiliar nn
obra inslructiva, tal é a falta de habito de estudo pela leitura, mesmo entre os adolescentes mais desenvolvidos.
Não é, pois, de admirar que nos cursos superiores e noH
estudos technicos encontrem os estudantes grande difficuldade
em dispensar· o auxilio do professor.
Dous exemplos, entre muitos, cloquentemc·nfe documentilLl
o que fica afflrmado. Cireumstancias varias dcl cl'minarnm. nn
Escola Polyt.cchnica do llio rle .Janeiro, o rlesr.nvolvimenlo da
instruc1;iio pelo livro; em cerla P.poca, principahnf'nlc, bom
numero rle alumn'Js limitava-se a estudar exelmlivamertf.e pelos
tratados l' compendios, nem siqurr assistindo :í:; nnlas elos professores.
Estes; por scn tnrno. conside-ravam lcccionados os po-ntos
que dev.f'riam rnsinar em dias nu·~ lhes faltasse o auditoria, o
que ainda mais eontrihnia para desenvolver a pratica do estudo
pelo livro. Hss1m adoptado 1wla forca das circumstancias.
E' sabido o resultado desse systema. prinr.ipalmente. nn
quadra em que elle mais se desenvolveu; pequena potccnt.agPtn
dos alumnos matriculados no primeiro anno do curso ~ogravn
eonclnil-o, circumstancü.1. que não poderia ser lcvnrta á c~ontn
ce falla de prepar.o fundamental, pois que se tornara tradi~io
nal a severidade das provas exigidas p~ra u arltni~são ao primeiro anno.
Tão pouco llOderia o haixo rendimento p~rloJroglrn d:1 R~
cola Polytechnica do Rio de Janeiro, ser attrihuida n uma "UP.
posta incapactrlndt>. do nossa gent.c pará os estudos mathcrnaf icos, poiB que, na mesma ôpoca, bem diverso Pra o resultado
obtido em cursos analogos da Escola MilHar, demonstrancto-sf'.
assim, que a anomalia notada naquella escola reRult.ava do regimen especial nella existente, pela força das circumstancius. f'
que obrigava a estudarem unicamente por meio do livro. e sem
o auxilio do professor. estudantes cu.h educação inte11eclual
não os prPparara para tal systema.
E' essa tambem a razão porque a marinha mercante hraRileira se debate, até hoje, nas maiores diffieuldades para a preparação dos seus pilotos e machinistas; a falta de professores
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os candidatos a essas carreiras technicas

á :preparação

pelo auxilio quasi exclusivo do livro, donde advem um batxo
rendimento de estudos só ignorado pelos que inteiramente deseonhecem a situação da nossa marinha mercante.
Os dous exemplos apontados teem, sem duvida, eloquente
significação; elles dizem, bem claramente, que é impossível dispensar a collaboração do professor na instruc~ão de nlumnos
que se educaram no habito de tal assistencia.
Emquanto não modificarmos os methodos de ensino e de
elluca(}ão do nosso povo, a começar pela escola primaria f' abrangendo o gráo secundario, será impossível adoptar uma reforma
dos met.hodos de ensino no gráo superior que não podel'la ser
executado pela fall.a de alumnos para tal fim conveniPnlemente Pducados.
A ne('essidadc dn uma modificaf;ão dos proces~ms rle ensino, desde a eseola primaria, com o filo de df'senvolví•t·, desde
a infancia, o habito do estudo pelo livro, não é hoje r•~conhe
cida sómente pelos abaixo assignados; julg·a a commissão dever
assignalar que a falta do habito de estudo pelo livro, ent razão
dos processos que adoptamos, tanto no ensino primario, como
no secumlario, tem sido apontado varias vezes e em cliYersas
circumstancias.
·
Ainda ha poucos mezes, autoridade inconteslavci e insuspeita na materia, o Dr. A. de Sampaio Doria, ex-dircclol' da Inst.rucção Publica de S. Paulo e professor cathcdratico de l1SYchologia e pedagogia da Escola Normal da capital do mesmo
Ustado, em sessão da Sociedade de Educação de ~. Paulo, realizada em 19 de setemhro do corl'ente anno, propuz qu1~ a me3ma
sociedade promovesse a organização de uma Libliotheea c•scolar para o alumno e para o professor, "combatendo a 1Weuccnpação dominante de eliminm· os liv1'os dos alumno.f;. ,.
Justificando a sua proposta o referido professor assignalou como a fendencia que nos levou a combater "o es,.nlaticisnw,
o 'l'erbalbnno c1n que o espirito rla e1·can~~a st~ al.ht•ia. da natu'reza. c se annulla", chegou até o exaggero condcmnav<'l dl.' banir
inteiramente o livro da escola primaria. (V. Hl'vísla da Sociedade de Educação de S. Paulo, vol. I, n. 2, 10 de outubro
de 1923, pag. 198.)
Teem inteiro cabirnento as observações do Sr. Sampaio
Doria. Procuramos combater os vicios c defeitos de um sysf.ema pedagogico em que se não desenvolveria a intuif;ã.o da
ereança, cahindo no extremo opposto, cujas consequencius se
traduzem no progressivo desenvolvinHmto da falta de habito
de estudo pelo livro, mesmo entre os adolcscenfr~s jú iniciados
nos estudos secundar i os.
Os professores,-principalmente aquelles que tccm podido acompanhar de perto as questões relativas ao ensino,
desde o gráo prin:iario até as escolas technicas supr.riores, não ignoram que as maiores difficuldades com que luctam os
rstudantes, no inicio dos eursos academicos. são as decorreuf es da falta de habito do estudo pelo livro, nesse lambem o
motivo, porque é tão escasso f)ntre nós o numero dos que
acompanham a evolução dos progressos scicnt.ificos e tcehnieos, depois de terminados os estudos superiores. UrgP, portanto, modificarmos os procf'ssos flc educacão intellc'cf.ual,
mas é imprescindível inieiar essa modificacão pelos alicerces
rlo f'difir.io, e não prla chavf' da abobada dP Rl'IJ c•nroamrnto. A
reforma nPc•rssaria dPYl' ser feita dP haixn para Pima P não de
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cima para baixo, e emquant() ella não fôr executada de um
modo radical e comp·leto, como deve sel-o, as medidas a tomar
para melhor organização do ensino naval, devem constituir na
substituição do ensino por meio de preleccões, pelo ensino por
meio de livros com o indispensavel commentario dos textos,
pelo professor, e, sem a prescripção absoluta do rec.urso de
conferencias collec.tivas para certos assumpt,os de caracter
geral.
Foi por esse motivo, que a oommissão, ao instituir o regimen elos cursos, estabeleceu que o ensino seria ministrado
por meio de conferencias geraes, para todos os alumnos da
escola em conjuncto; de conferencias eEpeciaes para todos os
alumnos de uma mesma disciplina; de aulas, nas quacs seria
feita a leitura c o commentario dos textos adoptadm;; de
exercícios c trabalhos :P·raticos c de visitas ás officinas, fortalezas, fabricas, laboratorios, navios, etc.
XII
Como corollario ela organização escolar em departamentos, decorre a constituição do pessoal de ensino em chefes de
departamentos, iustructores c preparadores, cujas funcçõei:i
serão, sem duvida, directamentc dependentes dos methodos de
.ensino adoptados.
Em qualquer caso, porém, tanto os c·hefes de departamentos, como os instructores, devem satisfazer ao requid:to
de capacidade para o ensino das disciplinas tio departarn<.lnto
que deva c-hefiar, fiscalizando e orientando, ou da materia ·
de que fôr incumbido, pois mesmo quando seja adoptado o
systema proposto pelo delegado da missão naval, não pútle o
~ll!Structor deixar tle ser um espec.ialista versado na
matena
de cuja iustrucção seja encarregado, nem o chefe de dRpartumento póde prescindir de profundo conhecimrnto de cada
uma das disciplinas do seu departamento.
11orna-se, com effeito, impossível orientar o ensino das
uifferentes disciplinas de um departamento qualquer, c fiscalizar a. execução que os diversos instructorcs t.lcem ás instruCijÕes para o bom ensino das mesmas, sem um perfeito conhettmeuto das varias matcrias e das difficuldadcs que o estudo
\lcllas porventura offereca.
E é preciso accentuar que a funcção nl'ientadora commet.tida aos chefes de departamento, não ,ge t·cstringe ao estabelecimento das normas c pontos de vista para a exec.ucão de
um determinado progresso de ensino; a responsabilidade
orientadora dos chefes de dBpartamentu abrangP. tambem, não
fló a feitura dos r.rogrammas de ensino das vari~s disciplinas
do seu devarlamcnto, como a elaboração Gos compendias que
devem servi1· do livros padrão pani o ensino das mesmas, ou
das apostillas supplcmeutares, por meio das quacs seja acomJ.·anhada a evolução scientifica o tec·hnica, de molde a surpprir
as lacunas de que, por tal motivo, venham a se rescindir os
Lompendios adoptados.
As attribuições dos chefes de departamento tcem, pois,
um gráo de oextelliSã() nunca attingido na organização classiea
do no_sso e~~in9, ·e JlS: SJISS :respQ~sab1Jidades e~ee9em do.

Aai'OS DO PODER EX&CtJTIVO

muito que são, ordinariamente, attribuidas aos professores e
lentes catbedraticos dos nossos institutos de ensino superior e
~ecundario.
E', v~rtanto, impo~sivel

pretender reduzir as funcções
uormaes uos chefes Je departamento ao simples papel de uma
méra autoridade militar com attl'ibu!ções de ordem exclusiva...
meu te administrativa e disciplinar.
A elal.Jom~..:ão du programma de ensino de accôrdo com a
e\oluçâo scienLiiica c techuica e a feitura ue compendius reuigídus segundo laes prograrnmas, são tarefas que escavam á
csphera ue cogitações habit.uaes e, mesmu ás possibilidades
dos mais dü;tinclos e abalizados profissionaes, perfeitamente
aptos ao cxereicio nm·mal das fuucções de sua carreira lechuica, ma1:1, em geral, inlei ramcnte extranlws ás tl ueslões esveciaes de ordem veuagugica, cujo cunlJecimeut.o se tm·na inllispensavel para o cabal uesempenho daquellas tarefas, principalmente qttmulu 8e j)l'etender orga:ni:.ar proo1·ammas e redigir compe1ulios capazes de dispensar a collo.lJoração directa
do 1Jro[esso1· para o ensino dos alunmos, caso em (J'tte taes
compendios devem satisfazer a 1·equisitos que exigem de s:1us
outures wna capacidade pedm]Ogica mais apurada.
E', com et'fcito, fóra de duvida que compendias muitas
rezes aceeitaveis para um ensino feito com a collaboraç,ã.OJ dl1 cela do professor, por meio de commentarios e
additamen·tos, são eomp·lctamcnte insufficientes para um estudo indi vidual sem aqucllc concm·so.
A enada concepção das funcções dos chefes de departamento, que, enti·e nós, vae se diffundindo, consium·aw.lu-as
como reduzidas ús de uma méra autoridade militar cum
attribuicões de ordem exclusivamente administrativa e disciplinar, decorre de uma. imperfeita apreciação das condições o
motivos determinantes da organização adoptada na Es;ola
Naval de Annapolis.
A divisão departamental na escola naval norte-ame!'icana, teve por escopo não só a distribuicã.o dos trabalhos pedagogjeos, como tambem dos cuidados administrativos e disct~
vUnares, em razão do elevado numero de· alumnos alli ex!stentes.
Si Anuapolis contasse menos de uma centena dr..! al~!I::nns,
como a nossa Escola Naval, não se cuidaria, alli, de àivisão
departamental sinão com o exclusivo objectivo de distribuic;:ã'l
doa servi~os pedagogicos, pois que não haveria necessid!!.d.e da
penaar em divisão de cuidados administrativos e disciplinares por mais de meia duzia de autoridades sup·eriores.
Em apoio do que fica dito basta lembrar que a orga.n;zaeão do serviço interno na e,squadra americana, fundada no
P,rincipio da distribuição ~o~ ~ez'viços,. a~oytando a di \"i -,ão em
ttepm·tauw·ntos r a sub-d1V1sao em dwtsoes, para as grandes
unidades. não a manteve, entretanto, para os destroyers, on·le
a distrihuição uos serviços se faz dil'ectamente por divisões.
Não ha, pnis, motivo para distl'ibuirmos entre os diver~os chefrs df' departamentos da nossa Escola Naval, attribui~ões que podem e devem ser enfeixadas pelo
departament~
de eommando, sempre que isso se tornar cabivel, em razãQ dg
JlumerQ de ~umoos •.
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Em taes circumstancias, a oreação dos diversos departamentos de ensino só visa permlttir uma melhor fiscalizacão
da execução do ensino, pela distribuição das funeções fisca.es
entre um P·equeno numero de especialistas capazc~:~ de cxorcel-as cfficientemente.
E', de facto, impossivcl obter em uma escola l.cchnica,
como a nossa Escola Naval, a effectiva e efficieute fiscalizaç.ão do ensino das differenttes disciplinas, acompanhando
até á execução e julgamento das provas de apnJVcit.amento
dos alumnos, quando tal fiscalização fôr exercida vor um só
di rector de estudos.
Essa centralização da funccão fiscalizadora em um unico
funeüionario, possível scientificos de caracter fundamental,
üomo, por exemplo, a Escola Polytcchnica de Paris, onde ella
obl.ida, torna-se impraticavcl em cursos como os da Hossa
~:-;cola Naval, abrangendo além do estudo
fundamental de
~cieneias physicas e mathematicas, o de varias applicações
teclmicas, taes como á navegação e hydrográphia, ás applicações á engenharia meoanica, á marinharia, á artilharía,
torpedos e minas, etc.
O cargo de chefe do departamento, bem como os de mstructor e preparador, exigindo aptidões especiaes, não poderão ser considerados commTssões militares de designação
compulsoria, a que sejam obrigados quaesquer officiaes d~
serviço aotivo.
Esse conceito, decorrente das considerações já expendi·
das, é comprovado por dous factos de alta significação, va·
rificados, um em nossa marinha, e o outro na da grande llepublica norte-americana.
B.efere-se. a commissão ás difficuldades que as nossas
altas autoridades navaes teem encontrado, desde algum temvo, para o provimento do cargo de instructor do curso de
oJficiaes da Escola de Artilharia, cargo que, no anuo corrente, teve· de ser exercido por um official do quadro extraordinario, pertencente ao numero de docentes vitalicios da
Escola Naval - e á oircumstancia de bom nmnero de livros
padrão da Escola Naval de Annapolis serem da autoria de
pessoas extranhas aos quadros da marinha americana.
Ora, si os chefes de departamentos e instructores devem
ser normalmente os incumbidos da feitura dos compendios
para o ensino em uma escola em que o caracter estricta.mente
technico dos estudos exige a elaboração dos li vr os padrão de
accôrdo com um ponto de vista de finalidade pt·ofissional, a
circumstancia da adopQão de compendios em que tal ponto de
vista não póde ser dominado, pela falta dD espírito profissional em seus autores, indica quão difficil é a solução do
problema da feitura de compendios, mesmo em uma marinha
adentada como a dos Estados Unioos, onde a amplitude dos
quadros deve torn~;~.r mais facil o encontro de. profissionae~
em condições de escrevel-os.
Mais significativo não é o facto occorrido entre nós, relativamente ao provimento do cargo de .instructor d.a Escola
de Artilharia, para demonstrar que as mais ~puradas condicões d.e capacidade profissional de um official da Armada se
distinguem bastante das aptidões necessarias ao exercício fla~
funcções de ensino, principalmente quando entre ellas se Inclue a feitura dos compendios pelos qur -~ eleve o mesmo sc1~
Jeito •.
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XIII
Attendendo, pois, a quanto fica exposto, entendeu a commissão ser indispensavel um ·processo de selecção por meio
de titulos. e de provas, para escolha não só dos chefes de departamentos, como dos instructores e preparadores, ficando
,tambem prevista a hypothese da necessidade eventual do contracto de civis ou da designação interina de militares, quando, porventura, faltem candidatos á prestação das provas instituídas.
·
Reduzam-se taes provas á rcdacção de uma memoria e a
uma arguição oral sobre a mesma, para a escolha dos chefes
de departamentos e instructores, e a uma p!'ova pratica,
para a seleccão dos candidatoo aos cargo~ de preparador,
sendo as condições para a inscripção ás mesma:3, as de tem·PO de embarque fixados pela lei de promoção, e approva~ão plena, tanto dos curW$ profi.ssionaes, como no curso da
Esrola Naval nas provas d.as- disciplinas relativas á vaga a
que se propuzer 0 candidato.
Entendeu a commissão dever excluir do numero da.s proYa.s, para ta selecção dos. chefes de departamentos e instrudores, a prova de prelecção, que não tem objecto quando
tal systema de ensino é substituido pelo ensino por meio de
livro, com o commentario do professor, e a pJ:"ova escripta
de valor muito duvidoso na justa apreciação da habilitação
do; candidatos.
Acredita a commis.são que muito mais efficaz do que
tal prova será uma arguição oral com o duplo objectivo de
~1purar a autoria da memoria apresentada e o preparo do
candJdato sobre a disc.iplina a que se propuzer, si se tratar
de caudidato ao logar de instructor, ou sobre cada uma das
disciplinas do departamento, si se tratar de candidato a chefe
de departamento .
..:\ commissão julga dever assignalar o criterio .por ella
adaptado, para a classi fic3!cão dos candidatos aos cargos de
ensino e .sua consequente escolha. Tal cri te rio consiste em
fazer concorrer, para a se!eccão dos candidatm~~ 0 tapproveitamento no curso da Escola Naval na disciplina ou disciplinas relativas á vaga em concurso, o a.pproveitamento nos- curf:Gs p['Qfi~sionaes, o valor da memoria apresenhda pelo candidato, o 1preparo pelo mesmo demonstrado na defesa de sua
memoria e na resposta ás arguições que lhe fí.1rem feitas el.
finalmente, o mer.ito profissional do candidato, segundo o
voto de seus pares c superiores da commissão Julgadora, 1111e
o ministro da Marinha resolver designar.
A ~eleccão, pelo critm··io mixto ora expo:;tn, pareceu á
commissão obviar os incovenientes da escolha fundada, unicament-e, na cultura especial de determinadas materias, ou
da designação sob o criterio exclusivo da repubarão profissio·ilal do candidato.
Es~e ultimo criteriu tem sido, aliás, object.o de severas
cr-iticas, que motivaram a adopcão de provas de habilitação
para os lagares de instructores da Escola Naval, ao ser expedido o regulamento approvado pelo decreto n. 14.127, de
7 de· abril de 1. 920, prova.s que foram modificadas, tanto pelo
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regulamento B~Wrovado pelo decreto n. 1.6.022, de 25 de
abril de 1.923, como pelo projecto de regulamento. ora elaborado pela commissão abaixo áse.ignada.

XIV
Já ficaram expostos oR motivoo da adopcão do systema
de em:mo por meio da leitura commentada di)~ textos dos
compendios adoptado-s, de exercícios e trabalhos praticos, de
visitas a officinM, fortah.-zas, fabricas, laborator·ios, navios, etc., sendo, tambern, usado o recurso de conferencias
geraes, para todos os alunmos da escola, em cunjuncto, e de
conferencias cspeciaea, para todos os alumnos de. uma mesma
i1isciplina.
O projecto de regimento interno prescreve, com os necessarios pormenores, as -regras para a conveniente execm;ão
do systema de ensino adoi,tado, entrando, até, na distincçüo
entre ~s arguições orae3, com o caracter de prova .para a
apuração do approveitamento dos alumnos, e os interrogat(•rio~ que constituem o complemento de cada lição, corno a
s-equencia natural do eomment.ario, com que o instructor deverá, ~empre, illustrar a leitura do texto da li.;ão de dia.
Julgou, mesmo, a commissão dever consignar em um dos
artigos do projecto do regimento interno que ctacs intel"rogaçõt:s embora J'orneçam ao instructor elementos para a apredação das condições intellectuaes dos alumno.~, não poderão
dar logar a julgamento traduzidos por notas de ap1'oveitamentr..·~.

E' obvia a razão da providencia contida no texto transcripto, que a cornmissão e~colheu para cotar e comment.ar, afim
de caracterizar bem o ponto de vista pedagogico por ella
adoptado.
O int.eri'Ogatorio dos alumnos, como sequencia ao commenf.ario do texto da lição do dia, tem por f!m habilitar o
instructor na apreciaçãn das difficuldades, po"ventura, encontradas pelo~. seus discípulos na assimillaçãtJ do texto lido
e explicado; esse interrogatorio permittir-lhe-ha não só escl·arecer duvidas occurrentes, como ajuizar da~ condições de
seus comm1"3ntarios e explkações, relativamente ao nível intcllectual do audHor·iO.
Gra<;as a esse interrogatorio, a licão tornar-s·e-ha mais
t:.~fficiente para o alu.mno, pelo melhor aproveitamento da
materia ensinada, e mais util para o aperfeiçoamento pedagcgico do instructor~ que assim poderá modificar, segundo
as circumstancias, a orientação e o desenvolvimento de seus
commentarios e rxili~acõe~.
:E~' claro, perém, que a efficacia dos interrogatorios em
questão, dependerá da espontaneidade da collaboração dos
alurnno8.
Quando estes I!ão manifestarem, francamente, todas a~
duyidas que, poryentura, lhes sugira o texto lido e commen-·
tado, nulla será a efficacia do interrog.atorio, rt~sim reduzido
a perguntas formuladas pelo instructor, e a negativas de
duvidas por parte dos alumnos.
Em taes condicões, n111d.a aproveitará á or-ientação do
inspector o mte-rrogatorio feito, então igualm~mte inutil, ao
Leis de 1924 -
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aproveitamento dos alumnos. E' o que se verificará quando o receio de uma má nota de aproveitamento induzir os
nlumnos a se esquivarem ao interrogatorio p·ela negativa de
duvidas, poventura, occurrentes.
Julga a commissão dever insistir sobre a alta importancia, J>ara a eft'iciencia do. ensino, da intima concordancia
entre a leitura do texto da lição de cada dia c o seu respectivo commentario. Será inutil, quando não mesmo prejudicial, a leitura de um texto, sem commentario que a illustre.
Uma lição em taes· condições torna-se monoLona e enfadonha,
prejudicial, ao ensino e á disciplina, pelo inevitavel desprestigio do instructor, que assim se reduziria ao inutil papel de
um simples leitor de texto já na posse dos alumnos. Tornar~e-ha tambelll pouco aproveitav·el a lição em que o commentario superar em extensão e importancia a materia contida no
texto lido. Neste caso, a lição apresentará todos os inconvenientes do systema de prelecções, sem nenhuma das vantagens que lhe offerece e decorrem das condições de maior sugestibilidade propr1as ás orações devidamente coordenadas.
E', pois, indispensavel commentar, sempre, o texto lido, sem
que, porém, taes commentarios se alonguem, ou se desviem
do objectivo de assignalar as mais importantes consequencias
dos princípios contidos no texto commentado, e a sua a.pplicação á solução dos problemas e questões que nelle se
fundam.
Reconhece a commiss&.o que uma lição nas condições
deseja,reis, em que a leitura do texto e o seu commentario,
se sucr.edam em perfeita concordancia, sem soluções de continuidade nem exageroa <1e commentario, offerece difficulda<les sem duvida muito maiores que as ocoorrentes na pratica 1o ensino por meio de prelecções.
Essas difficuldades accrescendo as decorrentes da elaboração dos compedios e apostillas tornarão, certamente, mais
espinhosa e difficil a funcção docente no regimem ora proposto, do que quando era empregado o systema de ensino por
meio de prelecções, como auxilio de um ou da varios compendio.s mais ou menos insufficientes.
XV

Com o objectivo ·,1e bem caracterizar o plano de estudos,
tanto em relação ao desenvolvimento do ensino das differentes disciplinas e ao I-•Onto de vista a ser adoptado, como an
modo ile execução dos programmas em cada período dos
diversos annos do curE:o escolar, prescreve o projecto de
regulamento que os programmas serão elaborados de accôrdo
com as bases estabeleeidas no regimento interno, e o projecto deste ultimo, determinando a organização dos programmas por licões, recommenda a obediencia á delimitação .:ta
materia prescripta nas bases geraes annexas ao mesmo projecto de regimento, e á distribuição da materia segundo o:~
períodos lectivos.
A incorporação ao regimento interno das bases geraes a
que '\levem se circu:nscrever os programmas de ensino da..;
diffcrcntes disciplinas do curso, não é uma. innovação . introduzida pe!a commissão nas praticas de regulamentação pe··
daaogica; tal systema, embora ainda não usado entre nós,
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é ado:ptado, entre outros, na r-egulamentação da Escola Naval
de Annapolis, e offercce vantagens que tornam reconuneudavel a sua acceitacão.
Graças a elle póde ser, com effeito, obtida uma mais
perfeita coordenação de todos os programmas pata u on.J~
ctivo de finalidade do plano de estudo, evitando os mconvenientes devidos á sua elaboração separadamente feita pelos
diHerentes 'docentes, ~egundo a reterencia exclusiva dos L;tulos das respectivas c.isciplinas.
Por tal processo, tlté agora usado entre nós, mesmo sentif,
todos os programmas préviamente submettidos a um exame
· conjuncto das corporações docentes, não são, praticamente.
evitados defeitos de coordenação, consistindo muitas vezes
até na repetição do estudo do mesmo assumpto no ensino J~
disciplinas dit'ferente~, caso mais frequente do que possa parecer :á primeira vista.
As bases geraes paf'a a feitura dos programmas teem a
amplitude sufficiente para permittir o desenvolvimento
destes, conforme indicarem as circumstancias, devendo aindil
ser observado que a modificação das referi'das bases, como
materia do regimento interno, não exige ai te~· ações regulamentares, dependendo, unicamente, de um .:;implcs actu nunisterial.
Qualquer alteração, portanto, de que venham a carece!r
as bases geraes dos programmas, poderá, em qualquer tempo,
ser introduz;ida, ainda com mais facilidade do que a até
agora existente para as moditicações do::; pl'ogl'ammas sGmente possíveis em datas predeterminadas.
Deve, tambem, ser accentuado que a elaboração dos programmas por lições pôde ser entendida, conforme os casos.
lição ou na determinação das lições para o ensino de cada
lição, ou na determinação das lições para o ensmu de eat1a
assumpto.
Ainda, relativamente á elaboração dos programmas ·-io
ensino, julga a commtssão dever assignalar o crtterio adoptado, e pelo qual é differida a organização dos mesmos ':LU
respectivo chefe do Jepartamento, em collaboração com todo.:l
os seus instructores. Por essa fórma, procurou a commissão
garantir a mais estreita coordenação entre os progranuuã~
das differentes disciplinas de um mesmo departamento, sem
prejuízo da interferencia necessaria, na feitura de ca·da programma, do docente a quem caberá a res"ponsabilidade immeoiata de sua execução.
Assim, elaborado:-J os programmas 'de cada um dos departamentos, muito 8e simplificará a tarefa da Congregac~o
- composto dos chefes de departamento - no exame deJ!'!
diversos programmas submettidos ·â sua deliberação, exame
que poderá se restringir a indagações de caracter mais geral.
XVI
Entre as mais ··allicaes reformas adaptadas, pela commissão, nos projectos do regulamento e do regimento Interno
para a Escola Naval, figura a que diz respeito ao regimem
de provas.
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Quem, conhecendo o nosso ensino, se dispuzer a manifestar, francamente, a sua opinião sobre os faotores que contribuem para a sua lamentavel insuff.ioiencia, não deixara
de reconhecer que o systema de exames, entre nós ado:ptaeo,
constitue um dos mais importantes.
A esse respeito entende a com.missão ser de conveniencia
reproduzir nesta exposição conceitos já externados por um
de seus membros em artigo publicado sob a sua assignatnra,
em uma das nossas revistas pedagogicas t 1) :
«Ha, porém, entre os factores do nosso máo ensino um, cuja devida apreciação podrr.á permittir ajuizar bem da situação de conjunto.
Refiro-me á preoccupaç.ão do exame.
Com as provas ·do exame preoccupam-se os professores, desde os primeiros dias dos seus cursos, que,
por tal motivo, não orientados como si o objectivo da
escola não fosse ensinar, e, sim, simplesmente examinar os estudantes nella matriculados para aprender;
com as provas de exame preoccupam-se os estudantes,
desde o primeiro instante da primeira aula do annu
lectivo encaminhando o seu estudo e convergindo todo~
os ~eus esforços, não com o desideratum de saber a
materia estudada, e sim para se habilitarem ao ID31S
'brilhante exame, afim de conqu1starem a melhor not~
de approvacão.
E assim, professores e dispulos, fascinados pela
idéa do exame, não ensinam, uns, nem aprendem, outros, embora dispendam todos uma incalculavel sommr\
de esforços e energias. Mas, ao menos, essa prova de
exame, erigida em. finalidade do ensino, representa um
resultado na medida de sua espectaculos~ t.ben.t.rnlidade?
Consideremos, afim de responder a tal pergunta, o~
dous casos extremos, de um bom e de um máo professor.
Na primeira hypothcse, se o professor é verdadeiramente merecedor desse titulo, e se dedica á eua missão.
ensinando aos seus discipulos, afim de que elles real~
mente aprendam, ao chegar ao fim do curso terá um
juizo formado sobre cada um dos seus alumnos, cuja
mentalidade e preparo poude· apreciar devidamente,
quando os iht.errogava ou esclarecia suas duvidas, e
quando os guiava em seud estudos ou exarninaYn. seu~
trabalhos.
Em tal hypothese o exame torna-se um acl o
inutil, com caracter de pura formalidade, pois os. examinadores homologam o julgamento do professor, sob
o justo :fundamento de mais valer o seu conhecimento
da capacidade de seus alumnos1 do que qualquer juizo
apoiado nas respostas a algumas perguntas feitas em
presença de um auditoria estranho, a um estudante naturalmente influenc.iado pela espectaculosidafle de tal
acto.
(1} lgnacio do Amaral Escola:. n. 2. maio f'le 1923.
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Quando s·e· .t.rnta de um máo professor, desses que
não sabem & ouetn ensinaram. e. muitas vezes, nem
mesmo o que ·ensinaram, o exame assume n falcão de
uma ~urpreza. tanto para os examinadores~ como para
os examinando~. Nada sabem aquelJes a respeito rlestes.
os quaes. por sua vez tudo ignoram a respeito da loteria em que se empenharam, e á qual não fazia siquer
a cerimonia de um sorteio. comP qne para assig-naJar
o seu caracter de jogo de azar. O que fazem os examinadores errí tal cordunct.ura? Uns propendem pa.ra
habitual henevolenr.ia: outros preferem ostentar severo ri~:or: outros. finalmente, f.ra.cam a sua conrluct.a
inspirados por um prudente opportunismo. mas todos.
em conscitmcia. reconhecerão que o seu julgamento severo ou benevolenf.e - difficilmente traduzirá uma
dese,javel justi~a.
O que fazem os examinando~ ante a perspectiva
do nxa.me loteria ?
:\pparelham-sc para a defesa como quem se empenha tmma luefa em que deve empregar todos os
meios par:1. o successo. E entre f.aes meios figura o recnr:;:o Jt.n valiment.o de a.migos e porlm·osos. quando não
são empregados expedientes ainda mais degradantes
para a dignidade rio professor e do alumno e para moralidade do ensino.
Eis no que dá a preoccupação do exame.
Não exaggerei, pois, affirmanrlo ser esse um dos
factores do nosso máo ensino, que não só contribue
para ·que os professores ensinem mal e os discípulos
estudem peior. como para que, uns e outros, se ar.;.
risquem á nefasta influencia dos mais perigosos influxos de degradação moral."
O exame, tal como n<is o praticamos. é. com effeito, um
mal, cu.io unico remcoio efficaz é a sua abolicão pura e simples; não cabem, no caso, meias medidas. E' indispensavel
instituir um systema para apuração do aproveitamento dos
alumnos~ em que sejam eliminados todos os inconvenientes
do processo actualmente adoptado, syst.ema no qual nem
siqucw fig·ura a palavra exame.
Ha casos, com effeito, em que as má;; praticas dos sysf.emas parece se radicarem até nos nomes porque são elles
desig·nados, eomo o descredito da má fama passa das possôas
a seus appellativos.
No systema de provas adoplarlo nos projcct.os de regulamento e de regimento interno, syst.ema . consistindo em arguições oraes, em provas escriptas ou graphicas parciaes e
em provas escriptas finaes, na conclusão rlc cada período do
anno lectivo, foi completamente abolirlo o processo de fazel-as
versar sobre pontos designados mcoiante sorteio. Tal processo transformava as provas, no regimen dos exames. em
verdadeira loteria, de resultados quasi sempre surprehendentes. Não raro, com effeito, são beneficiados, em taes sorteios, os estudantes vadios e desidiosos, aquinhoados com um
ponto por acaso sabido; sendo tambem frequente o pre.iuizo
de bons estudQ.ntes, muitas vezes forçados a demonstrar o
seu trabalho. e applicação na exp'osição de pontos de diffi.culdades abaixo de seu merito.
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Afim de abolir o processo dos· pontos sorteados. adoptou
a commissão o systema das listas de questões, dentre as
quaes o estudante escolhe, livremente, um numero determinado para resolver, por escripto, na prova, parcial ou final a
fazer, systema já usado na Inglaterra e nos Estados Unidos.
As listas de questões devem ser organizadas de modo que
a resolução de tres dellas quaesquer exija o conhecimento do
conjuncto da materia sobre que deva versar a prova.
O estudante que fôr capaz de resolver um grupo qualquer
de tres questões, por elle livremente escolhidas, na lista or":"'
~anizada, terá revelado, portanto, aproveitamento sufficiente.
sem que a falta de um sorteio de ponto cont.ribua para tornar
a prova menos valiosa ou concludente.
O projecfo de regimento interno prescreve indicações relativas ao modo de organizacã·o das I istas de questões. determinando que estas podem ter caracter exclusivamente pratico, importando na simples applicação a dados numericos de
formulas instituidas no curso, ou exigir tambem considerações de ordem theorica para a solução do problema porventura proposto.
Em qualquer caso, porém, as questões devem corresponder ás condições de realidade pratica, no domínio considerado. não encerrando difficuldades acima da capacidade dos alumnos e, muito menos, condicões ou aspectos especiaes. que
nunca tenham sido apresentados á sua apreciação.
Proscreve tambem o pro.ier.to de regimento interno regras nrecisas para o .iulga~rento das provas, de modo a eliminar diversidade de criterios pessoaes e a permittir a fiscnlização de julgamentos feitos e a resolucão dos recursos, acaso
promovidos, por quaesquer interessados, ou, e:rJ-officio, pelos
chefes do departamento.
O systema de nrovas adoptado pela commissão para a
apuracão do aproveitamento dos alumnos eomprehende tambem arguicõe.c; oraes executadas segundo um processo ainda
pouco vulgarizado entre n6s.
Seria, com effeito, vicioso e imperfeito qualquer systema
para apuracão de aproveitamento de estudantes consistindo.
exclusivamente, em provas escriptas, ou, unicamente. em
provas ora·es. porque, salvo casos especiaes, é muito difficil
apreciar o aproveifJamento de um estudante pelo recurso exclusivo de uma ou de outra das duas especies de provas oraes e escriptas - para a~ 1111aes não são igualmente aptos
f.odos os alumnos, em razão da diversidade de caracteristicos
psychicos individuaes, que explicam a maior aptidão de un.c;
para as provas escriptas, emquanto que outros, s6mente nas
condições proprias ãs arguicões oraes. podem manifestar plenamente o grão de aproveitamento alcancado. Mas não são
s6mente as condic·ões individuaes do estudante que indi0am
a inconveniencia de um systema mixto de nrova~ escriptas
e argui,.ões orae~; principalmente nos cursos fP-chnicos de artes mathematicas, categoria em que se enquadra a nossa Escola Naval. a natureza do ensino exige tal systema para a devida apreciação do aproveitamento elo~ alumnos no estudo das
theorias expostas e sua final applicacão pratica.
As provas escriptas são. com effeito, indicadas para demonstrar a assimilação da materia estudada, não s6 Jlela. so-
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luoã"O de problemas - levada ou não a: determináção nu!'M··
rica de resultados - como tambem pela exposição cas deducções e theorias, que exigem do estudante um gráo de concentração mental difffcil de obter, sem maior fadiga cerebral,
na~ condiç'ões das arguições "Oraes, feitas no curto intervallo
de alguns minutos, mantendo-se o alumno de pé, usando um
fllladro negro vertical ou quasi vertical, sem tempo sufficiente para meditar, devidamente, sobre as questões que lhe
são prop-ostas, e soffrendo, além do mais, a: influencia pertGrhador.a da presença de um audit-orio mais ou menos numeroso.
São, pois, contra-indicadas as provas "Oraes para a apuração do aproveitamento dos estudantes pela solução de problemas, pelos calculos numericos mais ou menos rxtensos e,
mesmo, pelas deducções de certa complicação; destinam-se,
naturalmente, taes provas, á apuração do preparo theorico e
pratico dos alumnos p·or meio de questões sobre pontos que
nermittam, sem a necessidade de longa meditação, a formuJacão de r.espostas concisas e precisas, e não exijarr. complicado~ cal cu los de relações 'OU de valores.
De accórdo com os princípios expostos, prescreve o pro.iecto de regimento interno que -as P·er~mntas 'OU quef;f.ões summarias, a serem formuladas nas arguiç'ões oraes, deverão ser
claras e precisas, permittindo, c·omo soluções, r·espostas breves ou calculos rapid·os e simples. não podendo ser nbjedo
de arJruicão oral as questões importando em longas dedaccões
nu exigindo demorados calculos numericos. e. em geral, t.orlas
aquellas que obriguem á acurada meditação ou grande esforro de memoria.
O processo adoptado para as arguições oraes, na generalidade dos casos, consiste no seguinte, conforme se acha exrnsf.o no nro,jectn de regimento interno.
Nos dias deshrnados nara as arguições ·oram;, os instructores terão organizadas tantas listas de perguntas e questões
summarias, quantos alumnos tenham em suas respectivas turmas. CR.da uma dessas listas, que serão distrihnidas pelos alumnos, deverá conter de tres a cinco perR"untas ou questões
summarias. referentes a·os diversos pontos na mataria sobre
aue rlev·a versar a arguição, procurando-se, tanto auantn seJa
possível. -oue as p-erguntas ne uma. mesma li~ta abranjam o
conjnnto da ma teria Ansinad::t.. desde a arguicão anterior.
Feif.a a riist.ribuiç'ão da~ listas Pntre os alnmnos, c.ada nm
rlelles tomará o logar. que lhe fór deshmado junto Ao anadro
negro, para este fim disposto ao longo das paredes da sala da
mtla. es~revendn no mesmo quadro as respostas ás perguntas
e questões da lista que tiver recebid-o.
Emauanto o~ alumnos se entregarem a esse trabalho, o
instrnntor os insneccionará na escrinta das respostas no quanro negro, velando para que elles não se perturbem reciprocamente, nem se presf.em auxilio, nroporcionando esclarecirr.entos cabiveis ane lhe sejam solicit.ado-s. comm~ntando as
resp-ostas aue exbdrem ohservacõe~ e, finalmente . .inl~anrlo n.s
respostas dadas. e fazendo, immediatamente. s~ntar-M ~r:t
seus Jogares os nlumnos que tenham complef.·ado o questionario recebido.
Este processo de n.rguil"5o oral pPrmitte submef.ter a f.::-1
gr.ncro de provas, regular nume-ro de alumnos em um interval-
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lo de ,tempo-Telativamente pequeno, conforme ·foi verificado,
no corrente, ;anno. lectivo, em experiencias feitas, .. com os seus
alumnos, ·por um dos membros da commissão abaixo assignada, experiencias que tiveram . a assistencia do presidente
da mesma commissão.
Demonstraram taes experiencias que, mesmo com insufficiencia de quadros negros, era possível arguir, em uma hora,
mais de uma duzia de alumnos, contendo as listas a cada um
delles .. distribui das, quatro questões differentes, duas nas
quaes exigindo alguns simples desenvolvimentos de calculas.
E' certo, todavia. que o systema de arguição oral no qua...:
dro negro, como acaba de ser exposto, póde ter contra indicação em reduzido numero de casos especiaes.
Por esse motivo o projecto de -regimento interno prescreve - que quando não fôr possível a arguição oral, em quadro· negro, pela fórma já exposta, ou quando a materia não
se prestar a tal especie de prova, será feita a arguic;ão oral
por jnterrogação individual.
O projecto de regulamento lliscriminadamente determina
o numero de arguiçõf}s oraP-s e de provas escriptas. ou . graphicas parciaes a serem feitas pelos alumnos rlas rliffcrentes disciplinas, segundo o numero de aulas sernanaes a ellas
aUrihnirlo no plano rle estudo.
.
Tambmn determina o mesmo projecto de regulamento
o modo para calcular a nota de aproveitamento, mensal ou
bi-mest.ral, de cada alumno, em cada uma das differentes
discinlinas.
Julga a commissãu ser con\'eniente entrar em alguns pormenores a respeito do calculo de tal nota de aproveitamento
mensal ou bi-mestral, nota de aproveitamento dada por meio
da fórmula
2 M i P

X=
3

onde X é a nota· de aproveitamento, M é a média arilhmetica
das notas das arguições oraes e P é a nota da prova parcial.
A fórmula adaptada - que lambem é usada na Escola
Naval de Annapolis, e na Escola Naval do Perú - tem por
objectivo estabelecer uma preponderancia na média das notas das provas oraes, sobre a nota da prova escripta ou graphica..na razão de dous para um.
Essa fórrimla, caso particular de
X=

a. M

+

b . .P

4 b)

(a

onde a e b são inteiros e

a>b
par~ceu
dQri~ada

á tommtssao mais conveniente que qualquer outra
.do typo geral que .fica indicado, e entre as· quaes
foran1 obJecto de particular estudo as fórmulas:

K=

3.M

+
5

2.P
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4.M
X

=

7
5.1\1

X

3.P

=

+

4.P

9

Não deve, com effeito, ser aUribuida egual influencia,
definição do· aproveitamento, ás notas obtidas .• em provas
oraes e em provas escriptas, sendo que entre as razões de
preponderancia daquellas sobre estas, parece preferível a razão de

2 : 1
ás razões de
3 : 2, 4 : 3, 5 : 4, etc.
A média arithmet.iea das notas de aproveitamento, menRal ou bi-mestral,. - calculos levando em conta as notas das
arguições oraes e rias provas parc!acs, escripla ou graphica,
- traduzirá a média de aproveitamento, na disciplina considerada, no período lectivo. Quando tal média fôr inferior
a dous, serão os alumnos considerados sem aproveitamento,
e incidirão, por tal motivo, nà pena de exclusão da Escola:
os alumnos julgados com aproveitamento serão admittidos á~
r)rovas escriptas finaes, as quaes serão executadas e julgadas
de accôrdo com os princípios já expostos.
A apuração da efficiencia ou defioiencia de cada alumno,
no período lectivo cursado, será feita por meio da formula

X=

2. l\1

4

p

3

om1e X '' o gráo de deficiencia ou de efficiencia, - segundo
fôr inferior a quatro ou igual ou, maior que esse valor, - M
é a média de aproveitamento do período e P é a nota da prova
final.
Esse processo para apurar a efficiencia ou a deficiencia,
feilo por- meio da mesma formula usada parP. tal fim na Escola Naval de Annapolis, tem por objectivo que a média de aproveHamento no período lectivo tenha uma prepoderancia na
razão de dous para um, sobre a nota da prova final, no julgamento final do alumno, para passagens do período lectivo
seguinte.
·E' certo que a prepondAráncia concedida á média de aproveitamento no período lectivo, pelo emprego da formula adoptada, chega ao ponto de garantir a efficiencia do alumno, e a
sua conseqnente passagem ao peritJdo lectivo seguinte, qualquer
que seja a nota da prova final desde que a média de aproveitamento seja igual ou maior que seis, excepto em casos especiaes, taxativamente definidos pelo projecto de regulamento,
pois que em
2. l\1 4 p

X=

3

quando

M== 6
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ter-se-ha

X== 4

mesmo que

P=O

.A circumstancia assignalada não constitue motivo para
reparo nem, tão pouco, importa em innovação nos nossos habitos pedagogicos, pois é sabido que em todas as escolas de ensino obrigatorio, em que m; alumnos entram em exame com
uma média annual traduzindo o aproveitamento demonstrado
pelas provas feitas durante o anuo, costumam os professores
garantir, préviamente, o seu voto de a·pprovação aos seus alumnos que tenham alcançado uma certa média.
A formula adopf ada pela com missão conduzirá, pois, no
caso figurv.do, a resultados importando, simplesmente, na consagração (J3 uma pratica, tradicionalmente adoptada.
Deve a commissão assignalar que r.. sua preferencia pela
formula
X=

2. M

4

P

3

entre todas as derivadas do typo geral
a.M 4 b.P

X=-----(a

+

b)

resultou da circumstancia de ser a média de aproveitamento
garantidora da efficiencia em qualquer prova final. a média
seis. que, se~undo os nossos habitos, é, em geral, a ntédia de gaJ•antia, adm1Uida pelos professores, nas condü;ões que ficaram
referidas.
Essa praxe, si se legitimava no antigo systema de ensino
e de apuração de aproveitamento, com mais forte razão se justificará com a adopção da reforma proposta, de accôrdo com a
qual, ao concluir-se cada período lectivo, o julgamento do
aproveitamento de cada alumno praticamente já estará feito.
Deve ainda a commissão accentuar as razões que a induziram a considerar sem aproveitamento, e, por esse motivo, passível de exclusão da escola, o alumno cuja média de aproveitamento fôr igual ou inferior a dous.
Com o systema adoptado, tanto para o ensino, como para
a apuração do aproveitamento, o alumno que chegar ao fim do
período lectivo com uma média dous é um alumno, de facto,
já julgado.
iE convem lembrar que esse julgamento não póde ser considerado proferido por unico juiz, - o respectivo instructor -,
pois que a effectiva fiscalização dos chefes de departamentos
os tornam solidariamente responsaveis pelos julgamentos proferidos pelos instructores de seus departamentos, nas provas
parciaes, escriptas ou graphicas.
Não haveria, pois, vantagem alguma em submeUer a uma
nova prova para ser julgado por tres juizes. quem em repetidas provas, julgadas por dons juizes, não ohtcve uma média
superwr a dous, principalmente quando á vista da formula

X=

2. M

4
~

P
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M=2
X

4

p

8

Ora, 6 quasi impossível que um estudante, que durante o
curso não obt.eve uma média superior a dous. consiga ser Jul~ado efficiente por haver feito uma prova final merecedora
de gráo oito.
O systema adoptado pela commissão para a apuração do
aproveitamento dos alumnos elimina, pois, os inconvenientes
existente~ no actual systema de exames; completarão a efficacia pratica de fal systema os processos de recursos instituidos
pelo projecto de regulamento. o que poderão ser usados por
qualquer interessado, e ex-of(icio pelos chefes de departamento, no exercicio das funcções fiscalizadoras, que normalmente
lhe são commettidas.
XVII
O systema de repressão disciplinar adopf ado pelos projectos de regulamento e de regimento interno, elaborados pela
commissão, caracteriza-se pela definição das penas a applicar, segundo as contravenções, para o que são estas classificadas em tres categorias distinctas.
Ficará, assim, reduzido o arbitrio da autoridade, na applicação rlas penas aos limites prescriptos pelo criterio adaptado para a classificação das contrayenções.
Não constitue tal systema uma exigencia a fazer, pois
que já tem sido f'xperimentado, tanto na Escola Naval americana, como na pPruana, onde se acha adaptado, com a diffemn('.a de ser binaria a classificação das contravenções, ~m
vigor em taes escolas, e de ser ternaria a da proposta pela
commissão.
O projecto de regimento interno cuidou tambem de prescrever regras precisas para a apreciação da conducta militar
dos alumnos. evitando, assim, o arbitrio da autoridade, ao conferir as notas respectivas.
O alcance dessa providencia deve ser apreciado pela influencia que as notas de conducta militar teem nas classificações dos alumnos e, porf ant.o, no desenvolvimcnf o de sua
carreil·a profissional.
XVIII
Os projectos de regulamenf.o e de regimento interno code um elemento para a classificação dos aspirantes,
cu.ia devida apreciação é da mais alta vantagem, tanto para
a orientação das autoridades escolares na tarefa educativa dos
alumnos, como para a sua self~ccão e classificação.
Refere-~m a commissão á instituição das notas de caracter
militar, creação nova, entre nós, a qual é feita pelo project.o
de regulamento, sendo mais pormenorizadamente desenvolvida, de molde a permittir a Slm execução pratica pelo projecto de regimento interno.
Deve a commissão accentuar que a nota de caracter mi-

~itando
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litar já é usada, tanto na Escola Naval de Annapolis, como
na Escola Naval Peruana, tendo sido a sua adopção recommendada pelo delegado da missão naval; encontrou, porém,'
a commissão sérias difficuldades para a regulamentação deste
assumpto, pois que sobre elle são extraordinariamente vagos
e laconicos os reg·ulamentos das duas escolas citadas e onde
tal nota é nsada.
Segundo os preceitos estabelecidos no pro,jecf.o de regimento interno, o caraeter militar de cada alumno, definido
pelo conjuncto de predicados moraes, intellecf.uaes e praJ..
ticos, capazes de traduzirem a sua aptidão para a carreira
militar naval, será apreciado por um gráo numerico, conferido pelo director, no fim fie cada período do anno lectivo.
Os predicados que definem o caracter militar deverão ser
apreciados pela continua observação da conducta de cada alumno, principalmente dos actos mais caracter isi icos para a
manifestação de taes predicarlos, devenrlo, porém, haver, sempre, particular cuidado em não confundir a apreciação do caracter militar com a conducta em que rllc se patent.eia, conforme recommenda o pro.iecto de regimento interno.
E' preciso, com effeit.o, não perder de vista que as notas
de cal'act.er militar e de conducla militar definem elementos
muito divPrsos, embora ambas resultem da apreciação dos
mesmos actos.
E' assim que, um mesmo acto prat.icado, pôde importar
em conducta merecedora de uma má nota, cmquanto que revele predicados de alto valor para a apreciação do caracter
militar.
A reciproca do conceito enunciado encerra fambem uma
incontestavel verdade; não serão poucos os casos em q u fl actos
não importando em má conducta, patenteiem falta de pt·edicados indispensaveis á definição de um dcsejavcl earaefer
militar.
Na apreciação da conducta para o julgamento do caracter militar, recommenda o projecto rle regimento interno
que deYerão ser objecto de particular aU.enção os sentimentos
de veneração para com os superiores, bondade para com os
subordinados, solirlariedade para eom os collaboradores em
üm objectivo commum, lealdade, franqueza, pundonor, exactidão e domínio de si mesmo, considerando-se- faes predi..,.
cactos moraes como as bases da disciplina sobre que se deva
fundar toda a organização militar.
,
Incluiu a commissão entre os predicados intellectuaes de
mais apreço, na definição do caracter militar, a assimillação
prompta, a capacidade de expressão clara e concisa, a coneepcão facil e a lucidez de memoria.
A observação da conducta para a apreciação dos predicados praticos de caracter militar deverá tender á reunião dos
elementos capazes de definirem, no· alumno, a aptidão á obediencia e ao mando, devendo considerar-se, entre esses predicados, a coragem preponderante sobre a prudencia - embora sem annullação de tal qualidade' - a firmeza e o espírito de iniciativa sem prejuízo da noção de respommhil idadf'.
Na apreciação do caracter militar collaborarão lodos os
chefes de departament.os, instruct.ores, preparadores e mais
officiaes, já pela observação que consignarem em registro especial para tal fim instituído, já pelas notas que formularem
nas sessões estabelecidas pelo projecto de regimento interno
para o julgamento do caracter militar de cada alumno.
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XIX
A commissão manteve, com pequenas alterações, o regimen
estabelecido pelo regulamento approvado pelo decreto numero
16. 022, de 25 de abril de 1923, em re~aÇão aos pilotos c machinistas pat'a a marinha mercante, por· julgar que, em quanto
não Wr adoptada a unica medioa radical aconselhavel para
a solução do problema - a ercação de tima escola dP, pilotos
e de machinisl as para a marinha mercante, com st~dc no Rio
de Janeiro, é acceitavel o regimen instiluido pelo referido
t•egulamenlo.
Escapando aos limites da inc umbencia commettida á
commissão, o projecto da creação de tal escola, ao seu vêr necessal·io, julga ella, entretanto, dever llf'flir pat·a o assumpto a
attenção do Governo.

XX
A comm1ssao julga tambcm nccessario accenruar as difficuldades de org·anizar um J>lano de estudos, para at.tender
ás necessidades da prepal·ação technica dos officiaes de ·uma
marinha moderna, dentro do prazo de quatro annos de curso
escolar e um anno de aperfeiçoamento a bordo ou em estabelecimentos navaes.
Acredita a commissão que as exigcncias de um ensino
efficiente só seriam plenamente satisfeitas com a elevação
a cinco do numero de annos do curso na escola, unico meio
de oh ler o dcsejavcl desafogo dos hora rios.
A esse respeito, deve ser assig·nalada a sobrecarga mental, geralmente imposta aos alumnos nos planos de estudos
elal>orados sem a pt·eoccupação de um limite hygicnico para o
tral>alho intcllectual dos estudantes, inconveniente que a commissão procurou evitar, mesmo á cusfa do desenvolvimento
do ensino de certas disciplinas, como, por exemplo, o en-;ino
de port.uguez (composição e estylislica) que teve de ser adstricto a uma só lição seman$11, não obstante a alfa irnporfancia
desse estudo, destinado não só ao fim instrucl i\·o de apPrfe.içoar conhecimentos sobre a nossa Ungua, por meio de J.H'atica de reoacção, como lambem ao objectivo Pdurafivo da
expressão pela palavra fallada, utilizando a apf idão logiea do
ensino na linguagem.

XXI
Si a angustia do tempo, pela limitação do curso, na Escola, a quatro a1mos, acarreta serias difficuldades á organização do plano de estudo, a carencia de edifício, com as necessarias proporções de espaço, determinará ainda mais sérias
difficuldades á conveniente execução das reformas ora propostas.
Afim de tornar bem patente a procedencia dessa affirmativa, a commissão julga dever accentuar, por exemplo, que
o apparelhamento das salas de aula, em quadros negros, para
execução de arguições oraes, pelo processo simultaneo, exigirá. um desenvolvimento de cerca de 14 metros de quadros
negros, ao longo das paredes de cada sala~ destinada a elassrs
de 16 alumnos.
Essa necessidade, reconhecida pela commissão, foi tambem confirmada .•pelo delegado da miseão naval, que tendo
occasião de visitar as differentes salas e gabinetes da Escola
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Naval, manifestou opinião da necessidade de immediata construcção de pavilhões adequados para o funccionamento das
differentes aulas, em condições de garantir a effici«mcia do
ensino.
Reconhecendo as dif'ficuldades maleriaes para a execução immediata das reformas propostas, julgou a commissão
dever incluir entre as disposiçoes transitarias do projecto de
regulamento, uma autorização, conferida ao director da Escola, a titulo provisorio, · para quaesquer modificações de regimen de cursos e provas parciaes, impostas pelas condições
materiaes.
XXII

O projecto de reforma elaborado pela commissão procurou
assignalar o ponto de vista que dominara de preponderancm
da preocupação educativa sobre a instructiva, tanto na ordem
intellectual, como na moral e na physica, consubstanciado em
preceitos regimentaes as normas para a educação phygica,
não só por meio da gymnastica e dos differentes exercícios geraes1· como por meio dos sports e jogos athleticos, prescrevenoo as condições da execução dos differentes torneios e
competições.
XXIII

Em obediencia á disposição contida no item 4° do aviso
n. 3.820, de 29 de agosto proximo passado, recommendando
a conciliação, no interesse do ensino_, das exigencias da divisão em departamentos com a situaçao dos docentes vitalício~
que teem direito constitucionalmente adquiridos, elaborou a
commissão o capitulo de "disposições transitarias", do projecto
de regulamento ora apresentado.
XXIV

O projecto de regulamento prescreve, de accôrdo com a
legislação vigente de contabilidade geral, o abono de gratificações mensaes aos chefes de departamentos, aos instruct.ores, ao medico conferencista, ao ajudante do Corpo de Alumnos,
aos preparadores e aos encarregados dos trabalhos praticos.
A gratificação conferida aos instructorcs, ao medico conferencista, ao ajudante do Corpo de Alumnos, que lambem
teem funcções de ensino pratico, é a mesma de 250$, mensaes, já estabelecida para os conferencistas da Escola Naval
de Guerra, pelo respectivo regulamento, e a gratificação de
200$ mensaes concedida aos preparadores e encarregados dos
trabalhos praticos é a já estabelecida pelo regulamento vigente
na Escola Naval.
As maiores responsabilidades e despezas impostas aos
chefes de departamento, obrigados a acquisição de livros, em
geral de alto preço, e cujo numero póde ser bem aquilatado,
apreciando-se a variedade das disciplinas pertencentes a cada
um dos diversos departamentos, indicaram a gratificação mensal de 500$ para os chefes de departamentos, gratificação
equivalente ás diarias a que teem direito os officiaes superiores, quando no desempenho de bom numero de commissões
na maior parte das vezes menos onerosas que as attribuidas
aos chefes de departamento da Escola Naval.
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A remuneração assim conferida aos chefes de departamentos importará em despeza ainda ba8tante inferior á realizada com o systema actual, no pagamento a lentes cat.hedraticos, de aecôrdo com a legislação vigente.

XXV
Encerrando a presente exposição, a commissão abaixo
assignada sente-se jubilosa por haver chegado ao termo de
seus trabalhos na melhor intelligencia com o delegado da missão naval, o Sr. capitão de fragata Beauregard.
·
Embor-a no correr dos trabalhos algumas suggestões do
mesmo delegado não tivessem podido ser incorporadas aos projectos elaborados, deve a commissão consignar qne, mesmo em
taes casos, nenhuma divergencia se suscitou entre ella e
aquelle official, que sempre reconheceu a procedencia dos
argumentos apresentados pela commissão contra o reduzido
numero de indicações suas, que as condic:ões especiaes do
nosso meio não permittiram adaptar.
Encarando todas as questões de um ponto de vista superior e com a clarividencia que impõe o cuidadoso exame das
condições de situação e de meio, o Sr. capitão de fragata
Beauregard ainda emprestou ao desempenho de suas funcções junto á commissão o cunho de franca cordialidade, indispensavel á perfeita cooperação entre collaboradores de uma
obra como a que foi commettida aos abaixo assignados. /saias de Noronha, contra-almirante. - lgnacio M. Azevedo
do Amaral, capitão de fragata honorario, lente cathedratico.
- Francisco de Assis Torres Gomes, capitão de fragata honorario, professor. - José Frazão Milanez, capitão de corveta
honorario, lente substituto.
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Escola Naval

O Presidente da Republica do~ Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no art. 13 do decreto numero 4 .015, de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo artigo H do decreto n. 4. 794, de 7 de janeiro de 1924, resolve approvar e mandar executar o regulamento que a este
acompanha, assignado pelo almirante, reformado, Alexandrino
Faria de Alencar, ministro de Estado dos Negocios da Marinha, dando nova organização á Escola Naval; revogadas as
disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Ale:randrino Faria de Alencar.

ÁCTOS

i>o .PODER

EXECÚTIVO

Regulamento da Esoola Naval, approvado. pelo decreto n. !6.406,
de t2 de março de i9~

CAPITULO I
DA J:SCOLA E

SElT~

FINS

Art. 1. o A Escola Naval tem por fim .preparar, pela instrucc;ão systematica, theorica e pratica, os jovens destinados
a preencher as vagas nos differentes corpos combatentes da
Armada, dando a todos a mesma origem, o mesmo preparo
t.echnico e uma capacidade profissional sufficiente c permittir que o Governo os designe, tanto a um corpo unico de
officiaes da Armada com as funcções hoje commettidas, separadamente, aos Corpos da Armada e Engenheiros Mac.hinistas,
como ao corpo de officiaes commissarios.
Art. 2. o A Nação educa a mocidade para a Marinha; e
aquelle que se serve desta opporlunidade para a sua educa~ão
incorre na obrigação de serviço ao paiz segundo a ol'ient.ação
que o Governo julgar mais recommendavel.
Art. 3. o O curso commum na Ji~scola Naval é indispensavel a todos os aspirantes - quer elles se destinem a serviços technicos, quer a serviços de supprimento - porque o
commissario será um official mais aproveitavel si o seu treinamento e educação basicos, assim adquiridos, forem proporcionados em moldes identicos aos dos demais aspirantes, poi'3
disso resultará virem todos a ter a mesma orientação, as
mesmas tradições, o mesmo ponto de vista e n mesmo interesse na Marinha, como um todo unico.
Art. 4. o Os candidatos que alcançarem matricula pela
fórma estabelecida neste regulamento terão IH'U<,;h de aspirante a guarda-marinha.
Art. 5. o Todos os aspirantes serão submettidos a um
curso academico, commum, t.anlo fheorico como prnl ico, durante o período de quatro annos da instrucção a que se rel'ct·e
este regulamento.
Art. 6. o Findo o curso academico de quatro annos, os
aspirantes que satisfizerem ás condições ora estabelecida~
serão promovidos a guardas-marinha e designados, na fórma
deste regulamento, para preencher as vagas do corpo de officiaes da Armada e as do corpo· de commissat·ios, depois de approvados em mais um anuo de estudo, ainda no rPgimen escolar.
Art. 7. o Para attender aos serviços da marinha mercante
nacional, durante o anno lectivo, serão realizados, na Escola,
nas épocas prefixadas neste regulamento, os exames para os
candidatos ás cartas de pilotos e machinistas.
Art. 8. o Os aspirantes serão internos e em numero limitado pela lei que fixa annualmente a força naval.
Art. 9. o A Escola Naval fica directamente subordinada
ao ministro da Marinha, autoridade com a qual deverá corrrsponder-se o director sobre todos os trabalhos escolares e
quaesquer outros assumptos que exijam sua resolução.
Art. 10. Como qualquer 'Outro corpo ou estabelecimento
naval, será tambem a escola SUJeita á inspecção administrativa do Conselho do Almiranl a do ou daquelle que snas ve1.es
fizer.
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CAPITULO li
DO ENSINO

Art. 11 . A instrucção do aspirante sera feita, quer a.
bordo, quer em terra, sob criterio rigorosamente escolar, e
constará de cinco annos, divididos do seguinte modo:
1o auno - 9,5 rnezes na escola e dom; Illezes a borllu, em
\iagcm;
20 anuo - ~.G meze~ na l'~C()!~l e dou:-; 1lJCZCS a burdu, Clll
viagem;
30 armo - 9,5 n!eze;; nu eticolu e uous mezes a lJordo, Clll
viagem;
4° anno - Y,5 mezes na. escola;
5o anno ~ 12 mezes, em turma. a bordo uo~: navios da
·~1-iquadra on nos l'Stabelecimentos
que u GoveriJn escolher.
para esse fim .
§ 1. Os tempos de estudo na esenla serão uividiuos em
dous perjodos de quatro rnezes, c ·15 dia!'; eada um, sendo os
ultimos 15 dias de cada período destinados ás 1wuvas n ao julgamento das mesmas.
§ 2. Após a conclusão do 2° periouu de cada anno escolar seguir-se-ba um período de 15 dias, destinados ás visitas
a usinas, estaleiros, etc., n ú prepa t•a•;ão para os cursos de
0

0

lHH'dO.

§ 3.'' Os estudos do 5° annu serão de applü.:ação e com
o principal objectivo de habilHareru os guardas-n:arinha do

Corpo da Armada, sob a firme direcção de Llfficiacs de valor
e ainda sob o criterio escolar, a conhr.cerem o 111aterial com
q~e vãu lidar durante a sua vida profissional, para mais tarde
aprenderem a u~ilizal-o com a devida cfficiencia.
Art. 12. A educação e o ensino dos aspirantes serão commettidos aos seguintes departamentos, por interrnedio d·os
quaes se exercerá a acção da dircctoria da escola:
1o Departamento do Commanrlo;
2° Departamento de 1\fathematica;
3o - Departamento de Physica f' Chimica;
4° - Departamento de Navegação;
5o - Departamento de Engenharia :\Iecaniea;
6° - Departamento de l\larinharia;
7o - Departamento de Artilharia;
so - Departamento de Historia. Direito e Línguas.
Art. 13. Ao Departamento do Commando compete tudo
quanto di8set· respeito a:
a) execução;
b) organizaç·ão;
c) rotinas;
d) educação cívica e militar;
e) educação physica;
f) exercícios geraes;
(t) machinas e offieinas;
~,,) saudc o hygiene;
1) fazenda.
Leis de 1924 -
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§ 1.0 A educação physica comprehenderá:
a) gymnastica;
b) esgrima de ,flore te ~

c)~

espada;

athletismo e natação;
d) rect·eaÇtJcs .
§ ~.o Os exercícios geraes serão os seguintes:
a) infantaria e esgrima de bayoneta;
b) artilharia de d·esertlbàrque;
c) cscaleres e signaes.
§ 3. Sob a direcção do Departamento do Comh1ando serio realizados os seguintes trabalhos de officinas :
a) serviços de ferreiro e caldeireiro de fer~o;
b) serviços de caldeireiro de cobre e tornmro;
c) serviços de ajustador montagem e desmontagem de
n'láclHbas;
d) serviços de electricidade.
Art. 14. O Depàrtamento de :Mathematica se encarregará. das seguintes disciplinas:
a) geometria analytica e calculo infinitc~imal, vrcéedidos
de complementos de algebra;
b) geomchia descriptiva, perspectiva e sombras; desenho
de proj ecções;
c) mccanicâ racional c applicada;
d) desenhos de aguadas.
Art. 15. O Departamento de Physica e Chi'mica se encàrregará das seguintes disciplinas:
a) physica e suas applicaçõcs á Marinha;
b) electricidade;
c) installações electricas; radiotechnia;
d) chimica mineral e organica, polvoras e explosivos; no~ões de metallurgia.
Art. 16. O Departamento de Navegação se encarregará
das seguintes disciplinas:
a) navcgar,:.ã·o astronomica;
b) navegat)ão estimada;
c) astro·nom ia prec~didll de trigonometria l'Jsp h erica;
d) topographia, lcvantatnehtos topographiéo-s c desenho
respectivos;
e) hydrographia, precedida de noo·ões de gcodesia, oceanographia.
Art. 17. O Departamento de Engenharia M·ecanica se encarregará das seguintes disciplinas:
a) machinas alternativas e turbinas a vapor, machinas
auxiliares, propulsores;
b) machina8 especiaes: a explosão e a combustão interna, frigorificas, de comprimir ar e hydraulicas applicadas á
marinha; installações;
c) termodynamica, combustíveis, geradores de vapor maritimos;
,
'
d) rascunhos cotados simples e completos e de pecas de
machinas;
0
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e) desenho dê tnllchinas;
f) technologia i:le machinas e caldeiras

em geral.
Art. 18. O Oepartamento de Marinharia se encarregará
das seguinte.~ disciplinas:
a) Marinharia ( P parte) Estudo do na viu c seus aplJarelhos de manobras;
b) Marinharia (2• parte) - l\Ianobras, de pc~;u. Sinistros
111ari ti mos. Arqueação;
c) l\larinharia (3 11 parte) - Theoria, wauobra e e\oluções
do navio.
Art. 19. O Departamento de ~\.rlilharia se encarregará
das seguintes disciplinas:
a) artilharia precedida de estudo de 1Jali1.;tica;
b) material de artilharia e pratica de I ir o;
c) torpedos e minas. Defe::;a submarina.
Art. .:?0. O ])epaf'fanwn[o cln Historia. Direito e Linguas
~e eucarre;;arú. rias sPguinfps diseiplinas:
a) Hisl oria ::\lilitar Naval;
b) Direito Constitucional c Direito Penal 1\lililai"
c) Direito Marítimo, Commercial c Inlrrnacional;
d) Technologia Naval em francez;
e) Technologia Naval em inglez;
f) Portyguez. (Composição e estylislica) .
Art. 21. As mat~rias do ensino na Escola serão professadas nos tempos indicados no horario annexo ao regimento interno c disti'ibuidas na ordem e pelo modo seguinl e:
l>lll.M E lHO ,\NNO

Primeiro pel'iodu

--Departamenl:

----~ \~~~s ! ~~~- r-Aiall't~:eiJSinar
I
I
~--,-----

semana Alínea

· - - .-. .-

.

.,.-\,

Mathematica
l\Iathematica

•

Mathematica . . . •
Physica e Chimica

1

5

(a)

2

(!J)

1
5

(d)

Engenharia

(a)
(f)

Mecanica . . .
Navegação . .
Marinharia .

2
1
1

(ll)
(a)

Historia, etc.

1

(e)

(d)

ICompl('Jllenl os de algeh r a. <:eometria analytiea.
Geometria dcscriptiva •
.Pl'l'Sf)PCtiYa.
Desenho de aguadas.
Physiea c su~s applicaca1;õrs.
Teclmolugia das caldeiras.
Navega~;:ão e:;:limada.
Marinaria --- 1a parte.
Technologia Naval em
francez.
'rechnologia Naval em
inglez.
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------------:-----:------:----------··-----1

I

1

I

I

r-..·

..

I

Vezes 1 Dt~c~-~
Departamento
por . phna
.. ··.-.-. ~---:·~-.~,
1semana Alinea Il
,.i·- ;i
~.~ r.:'
t •.•

•

'

••

·I

Historia, etc. . . • · I
Commando (E)
I
Commando (E) •
1
Commando (E)
. ,

I>

.l

1

I

Commando (F)

I

Commando (F) . . .
Cormnando C:F)
Commando (C:)

II

ti

"

I

1

1

j

.

(a)

l

(lJ)

I

(a)

I

1

''

(a)
(c)
(d)

(e)

1\Iateria a ensinar

IGymnastica .
IAthletismo e natação.
Hecreações.
/Infantaria e esgrima de
I bayoneta.
I.Art.ilharia de desem1
barque.
IEscaléres c t:iignaes.
!Serviços de ferreiro e
caldeiTeiru de ferro.

I
I

s,egundo período

·!I Vezes
por

I

Disci-1
piina
Isemana I Aiinea

Departamento

.l\latel'ia a ensinar

1

1

II

Mathemat.ica
Mathematica

I

2

I

Mathemalica

I

Physica c Chimica
Engenharia mecanica
Navegação . .
Marinharia . .
Historio, etc . . . .
Historia, etc.
Commando (E)
Commando (E)
Com mando (E)
Commancto (F)
Commando
Commando
Commanclo

rl

F)
F)
G)

I

5

I

.lI

-.1I

:2
l
1

I
I

l
I

I

(a)
(LI)
(a)

Ph~sica

-I

(l')

I

(IJ)
(a)

l

(d)

(e)

I

G

(a)

I

~
~

(d)
(c)
(a)
(L)

. II
I

I

I

2

kalculo

infinitesimal.
Geometria descriptiva.
Desenho rle projecções.
Desenho de aguadas.

(b)

(c)
(a)

c t:illas applicaçoes.
Technologia das machinas.
!Navegação estimada.
!Marinharia- ta parte.

rechnologia Naval em

francez.
Technologia _:\!aval em
I inglez.
Gymnastica.
!Recreações.

\Atletismo e natação.

Infantaria e esgrima de
baioneta.
/Artilharia de desembarque .
IEscaléres e signaes.
IServicos de ferreiro e
I caldeireiro de ferro

l

.
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SEGUNDO ANNO

Primeiro perioãO

Vezes Disci-1
por
plina
Isemana Alínea \

Departamento

I
Mathemutica . . . •
Physica e Chimica

'1

Navegacão . . . • •
Engenharia mecanica
Marinharia . • • • •
llistoria, etc . .
Commando
Com mando
Com mando
Commando

(E)
(E) •
(E)
(F)

5
G
2
4

j

I
I

.I
I

1
1

I
\

I
(c)
(rl)

(d)
(c)
(b)
(e)

1

(a)
(c)
Cd)
(a)

2
2

Commando (F)

.I

1

(b)

Commando (F)
Commando (G)

• I

1

(c)

l

.Mainria a ensinar

(b)

Mecanica racional.

IChimi~a mineral e or-

gamca.
Topographia.
Thermody na mica
Combustíveis.
Marinharia - 2• parte.
Technologia Naval em
inglez.
Gymnastica.
Atletismo e natação.
!Recreações.
Infantaria e esgrima de
baioneta.
Artilharia de desembarque.
Escaléres e signaes.
jServiç03 de caldeireiro
de cobre e torneiro.

I

\

Segundo periodo

Departamento

1\fathematica . . . .
Physica e Chimica .

I Yezes

J Di8ci-l
por I plina
,semana \ Alínea I

1

!

I

I
I
I

I
!

(c)

I

(d)

I

(d)

I

I
I

Engenharia mecanica i
Marinharia
Ptr.

lli~tori3,

Commando

~:ommanrlo

t:on,mn:Jdo

I

4

l
I

(c)
(!JI
(C')

I
(E)

'E)
(E)

()

rn)

2

(I')

<)

( d)

~.latcria

a ensinar

!Mecanica applicada.
IPolvora e explosivos.
!Noções de Metallurgia.
)Levantamentos
topo' graphicos e desenho
I respectivo.
IGeradores de vapor,
I maritimog.
/Marinharia- 2• parte.
Trehnologia Naval em

I ingle:r..

IGymnnsl iea.
!Atldismo P natarão.
iRecreações.
•
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Vezes Disci-1
por
plina
semana Alinea \

Departamento

Mat.eria a ensinar

I
Cominando (F)

1

(a)

Commando íF)

1

(b)

Comm~ndo (F)
Commando ~G)

1
2

(c)
(b)

Infantaria e e5tgrima de
baioneta.
Artilharia de desembarque.
IEscaléres e signaes.
jServiços de caldeireiro
de cobre e torneiro.

\
TERCEIRO ANNO

Primeiro período

Departamento

I, Vezes IIDisci-

por
plina
semana Alinea I

!

I

Physica e Chimica.
:Navegação

5
4

Engenharia mecanica I

5

I

1
2
1
1
1

I
Engenharia mecanica I
Marinharia . . . • . I
Histeria, e•c. .
Historia. etC'. .

Historia~

etc. . .

Commando {E)
Commando (E)

I
.,
I

I

6
1

Commando (E)
Commando (E)
Commando (F)

.I

r.ommando (F)

I

1

Commando fF)
Commando (G)

I

'

2

!

1

Commanrlo (H)

I
\

I

I

I

2

2
1

1

I

II
I

II
I
I
I
I

II

I
i

i

'I

I

\

Materia a ensinar

I
I

(b)
(c)

(a)
(d)
(c)
(a)
(h)
(c)

\Elcctricidadc.
!Trigonometria rsphe1
rica e aslronomica.
Machinas alternai iva~ n
vapor.
Rascnnhns colados.
IMarinharia- 3" parte.
IHistoria Militar Naval.
!Direito Cnn~titucional.
ITcchnologia Naval em
I inglcz.

I

(a)
(h)

IGymnn~f ica.
IE:~g-riina O('
I ~sp~ti:1.

(c)

IAthlctismo e natação.
I R0creaçõcs.
IInfanf aria c rsgrima de
r baioneta.
!Artilharia de dcscm1 barque.
IEscaléres e signaes.
IServiços de ajustador.
!Montagem e desmon1
tagem de machinas.
IConfPrrneins
dP hvgiPnP
I
.-

(d)
(a)
(b)
(c)
(c)

I

flnrct.e e
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Segundo periodo

I

Vezes Disci- \
plina
por
semana Alínea I

Departamento

Materia a ensinar

I

Physica e Chimica • •
Navegação . . • . ,.
Engenharia mecanica

5
4
5

(b)
(c)
(a)

Engenharia mecanica
Marinharia .
H istoria, etc.
Historia, etc.
Historia, etc.

f
2
f
f
f

(d)
(c)
(a)
(b)
(e)

Historia, etc.
Commando (E)
Commando (E)

f
6
f

(a)
(b)

Commando {E)
Commando (E)
Commando (F)

2

(c)

2
f

(d)
(a)

Corrimando (F)

f

(b)

f
2

(c)
(c)

Commamlo (F)
Commando (G)

1-,

·I

Commando (H)

(f)

/Electricidade.
Astronomia.
Turbinas a vapor. Mal chinas a u x i 1 i ares.
IPropulsores.
IRascunhos cotados.
Marinharia- 3a parte.
Historia Militar Naval.
Direito Penal Militar.
Technologia Naval em
inglez.
Hygiene Naval.
Gymnastica.
Esgrima de flore te e
espada.
Athletismo e natação.
Recreações.
Infantaria c esgrima de
baionPta.
Arf.ilharia de desem1 barque.
jEscalércs c signaes.
SP-rviços de ajustador.
!Montagem c desmon1
tagem de machinas.
Con_fereneias de hygwne.

I

i

I
QUARTO ANNO

Primeiro periodo

-I
I
I
I Vezes I Disci- I

l por I plina I
· lsema11a I Alinea I

Departamento

i

I
·r

Physica ~ Chimica . ~ I
Navegaç~o . . . . . . ·I'
Navegaçao . . . . . .

.

!

·

2
5

4

Engenharia mecaruca 1
Artilharia .
Artilharia .
Artilharia . .
I
Historia, etc.
. I

1
2

.I

/

2

Engl:'nharia mecamca 1

.

I

2
2

1

I

(c)
(a)
(e)

I

I

I
I

J

l

I

Mafcria a ensinar

(b)
(e)
(a)
(b)
(c)
(c)

1

ITnstallações Plectricas.
INavegar;ão astronomica.
!Noções de geodesia.
IHydrographia.
lMachinas de eomprimir
I ar c frigorificas.
!Desenho de machinas.
!Balística.
IMaterial de nrtilharia.
!Torpedos .
!Direito.
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I

Depart amenfo

Vezes Disci- I
por
plina l
semana Alínea I

Historia, etc. •
Commando (E)
Commando (E)

ü
1

(a)
(h)

Commando (E)
Commando (E)
Commando (F)

2
2
1

(c)

Commando (F)

1

(lJ)

Commando t F)
Commando (G)

1
2

(c)
(d)

(f)

1

Materia a ensinar

I
I

Portuguez.
Gymnast ica.
EsgTima de florel.e e
espada.
IIAthlotismo
'
o natação.

(d)

I Recreações .

(a)

Infantaria

f'

,

c~grima Lle

baioneta.
!Artilharia de rle~Pmbarque.
1' Escalér.es c signaes.
j:-:5ervicos de clcctrici1 dade.

I

-----------------~------~----~-------------------

Segundo periodn

Departamento

Materia a ensinar

I

(r-)

(a)

i

'i

í (~)

I
i

(h)

i'

(c)
(a)

I (b)
i
I

!

Historia, etc ..
Historia, etc. .
Commando (E)

l

(c)

(c)

(f)

{a)

Comrn:mdo (R)

(h)

Commando (E) .
Commando (E)
Commnndn (F)

(e)
(d)
r n)

Commandn ( P)

f h)
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CAPITULO UI
DOB CURSOS DE BORDO

Art. 22 . Terminado o periodo de 15 dias a que se refere o

§ 2° do art. 11, os aspirantes deverão embarcar annualmente,

para fazerem os cursos de bordo, no navio ou navios ao serviço ou á disposição da E~coln .
Art. 23. Os cursos de bordo comprehenderão as seguinfeg
disciplina~:

Primeiro anno
Pratica de navegação estimada e marinharia. Balisamento. Signalaria. Nomenclatura de machinas e caldeiras em
geral . Serviços de quartos no convez c nas caldeiras.
SPgundo anuo
Continuação da pratica de navegação estimada e de marinharia. Signalaria. Pratica dos serviços de caldeira. SerYiços
dos auartos no convez e nas machinas propulsoras.
Terceiro anno
Estudo sobre a organizaç.ão interna do navio em geral .
.Pratica dos serviços de machinas propulsoras. Serviços de
quartos no convez, na installação Plertrica c nas marhinas especiaes.
Art. 24. O curso de bordo será obrigatorio, c sómente
uma vez em todo o curso escolar poderá o ali.Imno deixar de
fazel-o por motivo de molestia, comprov::vh ~egundo as disposições deste regulamento.
Art. 25. Durante o curso de bordo, os aspirantes terão
aulas praticas determinadas ror este regulamento, sob a direc.ção de instructores para esse fim designados, cujo numero
e serviço será regulado P·Or instrucções do director, approvadas pelo ministro da Marinha.
Art. 26. Os instructoreg do curso de bordo, que serão, de
preferencia, os instructores da escola, receberã.o do director os
programmas de ensino que deverão eumpr ir. ·
Paragrapho unico. Estes programmas serão organizados
na escola pelos respectivos chefes de departamentos, e, depois
de approvadoR pela r.ongregação, ~erão ~.ntrPguPs aos instruetores.
Art. 27. Terminado o curso de bordo o commandante e
os instructores apresentarão relatorios concernentes, j/á. ao
aproveitamento c conctnctn de rnda um rios aspirantes, já ao
modo por quf" foram f'Xeeut.adas a.::; inslnwrões recebidas.
Paragrapho unico. rrerminado esse eurso terão os aspirantes 15 dias de ferias e de preparação para o inicio do anno
lectivo.
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Guardas-martnha do Corpo da A·rmada

Art. 28. O 5o anno do curso a que se refere o art. i 1
será feito em conjunto, no navio ou navios para esse fim
designados peJo ministro da Marinha e constará de dous periodos, sendo um de quatro mezes e o outro de sete mezes, devendo realitar-se as respectivas provas na primeira quinz·ena
subsequentes a cada periodo •.
Paragrapho uni co. O inicio deste anno de curso será a 1
de marco.
Art. 29. Para o ensino do primeiro periodo haverá a
bordo:
i 0 , um instructor de navegação, manooras e signaes;
2°, um instructor de hydrographia.
Art. 30. Pnrn o ensino do segundo período haverá l\
bordo:
i 0 , um instructor de navegação e signaes, o qual será o
mesmo do primeiro período;
2°, um instructor de artilharia;
3°, um instructor de torpedos;
.-\q, um insf:ructor de maohinas;
5°, um instructor de clectricidade.
~ 1. o Estes instructores serão nomeados com antecipação
~onveniente ao~ seus estudos, devendo a nomeacão recahir, de
preferencia, sobre off~ciacs qne tenham cursado aquelles assQmptos, nas resr-eotivas escolas profissionaes.
§ 2! No ensino que ministrarem deverão observar, rigo:rosamenfr,, o rlispn~to nas insfrncções annualmente dadas pelo
ciirectnr rla rscnla e para esse fim entregues aos commandanf.eR dm; navios. os quacs serão o~ ~mprrintendentes e os directores dos ~sf.udos a bordo, e exercerão, nos ditos navios, as
mesmas attribuições que este rrgulamento confere áquelle
directo:r.
Guardas-marinha do Corpo de Commissarios

Art. 31. Os guardas-marinha commissarios farão os periodos dü npplionção de que traf.a o prosente regulamento, em
l'!on.functn. no~ navioR ou estab~lecimentos navaes para esse
fim designados pelo minisf.ro da Marinha.
Art.. 32. O ~psino nesse anno cJo curso constará de dons
pprfoqo!"!, Rf'nõo um rlP- oif.n m~7.~s f' nutro de tres, realizandose as respectivas provas na primeira quinzena subsequente a
cada periodo.
Paragrapho unico. O inicio deste anno do curso será a 1
do mr.roo.
Art, 33. DQr~nf.e o primeiro período estudarão:
1~. esoripfuracão mercantil e correspondeneia:
2°. c-onfahiJirtnde rolntiva no cu~t.o industrial:
3°, cambio;
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4° escriptura.ção bancaria e leis bancaria8;
leis e regulamentos relatJYOS ans deveres do Corpo de
Officiaes Commissarios, nos souE: serviç.os em f.erra e no mar:
6°, geographia economica.
Art. 34. Durante o segundo periodo de tres mezes farão
trabalhos praticas, no Deposito Naval ou estabelecimentos
navae~ ou a bordo dos navios designados para tal
fim pelo
ministre da Marinha, proseguindo com os mesmos instructores OE estudos definidos nas a1ineas 1". 2• e 50, do artigo anterior.
Art. 35. Para este ensino haverá:
1°, um instructor ele escripturação mercantil e correspondencia. contabilidade relativa ao custo industrial;
2°, um instructor de cambio e de esc.ript.uraçã.o bancaria
e leis bancarias;
3°, um insiructor de Jeis e regulamentos de Fazenda c
deveres em geral dos officiaes commissarios;
4°, um instructor de geographia economica.
Paragrápho unioo. Est.l"~ instrucf ore!? serão nomeados
com antecipacã.o conveniente aos seus estudos. e, no ensino que
ministrarem. deverão observar rigorosamente o disposto nas
instrurções annnalmrnt.e dadas p~lo dimct.or d3 !?~cola.

r/

DISPOSIÇÕES CCJ!lC>'IUNS PAilA O ;)• .-\:'IJ'Nfl

zo

Ar!. 3{i. As inRtrue~~õc:: a CJUC se referem o ~
do artigo 30 r paragranho unico elo· art.. 35, hem corno os program-

mas de ensino dos CllfSO~ para gnarda~-marinltn dos Corpo~
da Armada f! de Commiss:1rios. obedrcedio ao~ pr!"r.ritoF p,sf.nltl'lccidns no reg-imento inlcrno da r~coJa.
Art. 37. Os :::-unnJas-marinha !'eguirão o mesmo regimen prescriplo nesfp regulamento e no rrrimenfo interno.
tanto para as aulas P cxercicios. como para n nprrciaçã.o do
aproveif.amcnf.o em prova~ parciacs e finaes.
Art. 38. Os guarda~-marinha julgados deficientes, em
qualquer dos dnus periml<1s (!l' rr:::pPcf ivo cer~o. ~crão excluià0s do !?erviço da Armada.
Art. 39. Os guardas-marinha qne. por mof,ivo clr moJest1a
comprovada. pprderf\m amhm:- M rP.riorlo~ do 3<> nnno. ou qualquer delles, farão os cursos perdidos no anno seguinte, e serão
('!assifirados e enJloeados no final dr sua propria turma.
Art. 4íl. o~ commanda.nf.e!? dos navio~ f' os rhMe!; rlo!'
f'8faheJecimentos 8 que Se refe.:rP (I RT'f.. 3i ~eT'í'iO 0!'- reRponsaYt:'lS ppJa efferf.iviclade da jnf:;f.ruerno rios guardas-marinha.
~ob o seu oommanflo ou direccão duranf~ o curso no nn onno.
<' ~obre tudo quanf.o occorrer n rmrpeHo rios me~mo~ fl dn, FU:l
insf.rucção farão ci:rcumRtanciado rcJnforfo no dfrrc:tnr ffa
(lscola.
Art. 41. Os guardas-marinha commissnrios, qnando não
sr acharem embarcados. serã.o aquartel~dos onde· ftlr rlefP.rminado pelo Ministro da Marinha, ou terão o abono de mn
quantitativo capaz de 1bes assegurar sift1nçiio <'CJUiYnl<'nfe :í
dos SE'US coJJegas do Corpo da Armada.
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CAPITULO IV
DO PESSOAL DO ENSINO

Art. 42. O ensino das disciplinas dos differentes dea que se refere o art. 12, ficará a cargo dos respectivos chefes, auxiliados pelos officiaes que forem nomeados para nelles ~Prvjr.
Art. 43. Os chefes dos dcpartnmentos de ensino, isto é~
dos departamentos de mathematica, physica e chimica, naveg-ação~ eugenharia mecanica, marinharia, artilharia e historia, direito e ling11as, serão eapil.ães de fragata, ou, na falta
destes, capitães /i(• corveta, de qualquer dos Corpo~ ela Armada, reconhecidamente liabilitados o escolhidos de aecôrdo
eom as disposições deste regulamento.
Art. 41. Os chefes de departamentos serflo nomeados em
commissão, e pelo prazo lle quatro annos, no maximo.
Art. 45. Para os logares de chefes· dos departamentos,
inst.ructores e preparadores de mathematica e de physica e
chimica, quando não haja candidatos habilitados, na fórma
dos arts. 75, 79 e 80, poderão ser nomeados interinamente
officiaes da Armada ou elo Exercito, rle comprovada liabilitaçfio.
Art. ·i6. Os auxiliares de ensino nos diversos departamentos serão instruetores ou preparadore~. officiaes de quaesquer ~corpos da Armada, dos postos de capitão de corveta ou
eapitâo-tenente, reconbec.idamente habilitados, escolhidos de
accôrdo com as disposições deste regulamento e nomeados pelo
·
prazo de tres annos, no maximo.
§ 1 . o O~ officjaes nomeados para servir em um dado departamento serã.o pelo respectivo chefe, distribuídos como
mstructore~ 1tas differentes disciplinas 011 como preparadoreH
dos gabinetes c laboratorios. de accôrdo com a:-: respectivas nomeações.
§ 2. ~- Serão professadas por um mesmo instructor as disciplinas correspondentes ás alineas d do departamento de mathematica e e e f do departament.o de engenharia mecmnica;
a c b do departamento de marinharia.
Art. 47. Aos chefes dos departamentos de mathematica,
physica e chimica, navegação, engenharia mecanica, marinharia, artilharia e historia, direito e linguas compete:
1°, fiscalizar, como delegados immediatos do director, a
execução do ensino das disciplinas de seus respectivos departamentos, velando prlo fiel cumprimento dos programma!'!
e à.as disposições rleMn reg11lamento c do ['í.'ginwnfo inl;'rno
da Escola;
2°, communicar ao dircctor qualquer occnrrcncin em pre.juizo da boa ordem do ensino, ou qualquer transgresRão das di~
posições regulamentares ou regimentaes, para que aqudla autoridade ou seu substituto legal, nos casos de falta on in1pedimento mesmo eventual, tome as providencias necessarias;
3o~ comparecer :i ~scola nos dias em que ha.i:1. nulas das
d.iffcrenlf'S disciplinas do ~eu l'(~~~fH'rf ivo drpnl'famPnto. a rlla~
r:ssistimlo com frequc:.ttcia;
4°, orientar, de accôrdo cmn as orfl('ns f' in~trnc<;õrs do
director, o:-; insf.nwtnrcs em serviço no seu rrsnect ivo de-partamento, afim de ~erem g·aranlirlas a mais com·f'niente direc«;ão pedagogica e a unidade de ensino e de apreciação do
aproveitamento dos alumnos;

p~rtamentos,
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5n, examinar, dentro do respectivo departamento, as proyas dos alumnos que, por si ou por quem. de direito, tiverem
mterpoato recurso contra as notas dadas pelo i nstruct o r e re~olver sobre esses recursos, na fórma do art. 122;
6o, resolver, ex-officio, qualquer ,julgamento de prova d('
alumno, relativa á disciplina de seu respectivo departamento,
q~ando entender que assim o exija o interesse da .Jm;tiça, ua
turma do art. 122.
7°, redigir, por si ou em eollaboJ·a~:ão com os in;:;truetores
t.lu~ seus respectivos departamentos, os livros de texto pi.~ra u
ensiuo das differeutes disciplinas, revendo, periodicamente,
os que, porventura, já tenham sido adaptados, ou propondo a
adupção du~ .iá existentes, desde que cllcs sc.iam f~:-:riptm; em
pol'Luguez, hespauhoi ou francez;
t;o, m·ganizar, em collaboração tom us in:::;truef.orf:'~ do ~~eu
r e::;pcd ivo departamento, os programmac.; de ewdnu da~; di fferentc:~ disciplinas ao mesmo pertencente;
0", requisitar do director todal3 a::: providencias que I'Ulen-·
{.if.:T IJcccssal'ius ou convcnien [e~ ú lJUa ordom do ensino, e cumprir toda~ as ordens c determina~;ücs q1m reeeber daquella.
<ttdo1·idade, de accôrdo eum as leis e regulaJueHin:~ yi;;;enf.c:;:
1O, cornpal'ecer á~ sessões da congregação;
H, detalha1· o serviço de enRino, entre o~; insl.t·uctnrw:; dP
Bcu respectivo departamento, de accõrdo eom as tlisposi~:Ge:-;
1·egulamentares e reg·iinentaes e com as ordens do director;
12, fazer, pelo menos mensalnwntt", as coni'l'rencia~ <';:;!e-ciacs, relaLivas ao ens;_no rb seu depurtauwnf o, c a (Itte ~5P
n·fPl'c o n. 2t do art.
;
13, comparecer aos aeto~i r·fcnlar,.~ para que f(tl' eonvoeadu,
de accôrdo com as disposic:;ões ucstc n•gulamenf o on do regimento interno;
H, apresentar, memm.lnwnte, ao t]ireefor a:3 noLas dP
aproveitamento dos alurrmos, nas disciplinas elo seu dcpartarnetlttl, fazcndn-a~ acompanhar de informaçÕl'S ::~ummarias sol.H·e a comlucta militar c caracter dos mesmo:; ~~ ~ohrt~ qual'f'quer occurrencias at.tinentes ao assumpto c mcr~eedoras da
aftenc;ão da refm·hla autoridade;
Ar f.. 48. Aos instructores compete ministrar o en..'3ino das
dümiplinas de que forem encarregados, de accôrdo com as disposições regulamentares e regimentaes e com as ordens e
instrucr,.ões do respectivo chefe de departamento.
Art. ,]g. Aos preparadores 'compete:
J o, registrar em livro especial, com as necessaria~ especificacões, o inventario de todo o material u. seu cargo, de accôrdo
nom a legislação vigente;
2", registrar em livros espeeiae~ os pedidos de material e
o consumo do que fôr despendido, de accõrdo com a legislação
vigente;
3°, zelar pela conservação do material a seu cargo e pelo
asseio e boa ordem de quaesquer installações sob a sua responmtbilidade;
4°, cooperar nos serviços do departamento a que pertencerem, de accôrdo com as ordens e instrucções que receberem
do respectivo chefe.
Art. 50. Para dirigir os exercícios a que se referem as
alineas a, b c c do § -1 o do art. 13, o Governo contratará profissionaes naciouae::~ ou estrangeiros de reconhecida competencia.
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Art. 51. Os instructoros e preparadores poderão ser dispensados em qualquer tempo, quando assim o indicar a conveniencia do ensino.
Art. 52. Os chefes de depnrf.amentos serão substituídos,
em suas faltas e impedimentos temporarios, pelo insteuctor
mais antigo do t·espectivo departamento, mas sem prejuízo do
exercício das funcções deste ultimo.
Art. 53. Os instructores e preparadores de um mesmo departamento mutuamente se substituirão em suas faltas e impedimentos temporarios, de accõrdo com as conveniencias do
serviço, e sem· prejuízo do exercício de suas proprias funcções.
Art. 54. Nestas substituições dos instructores e preparadores sómente será permittido accumular ao exercício da
propria funcção apenas o de mais uma outra.
Art. 55: Incorre em falta, passível de desconto da gratificacão de exercício, além das mais em que possa incorrer,
o chefe de departamento, instructor ou prcparanor que deixar
de comparecer, á hora marcada, a qualquer dos actos escolares a que for obrigado por este regulamento, ou que delles
se retirar, antes de terminados, sem a devida permissão.
CAPITULO V
DA CONGH.EGAÇÃO

Art. 56. A congregação da escola compõe-se:
1°, do director, como presidente;
2°, do vice-director, como vice-presidente;
go, dos chefes de departamento.
Paragrapho unico. O secretario da escola será o secr etario da congregaçã.o, mas não lhe assistirá o direito de voto.
Art. 57. São attribuições da congregação:
_ 1°, organizar as instrucções para as provas de habilita-·
ção exigidas para o provimento dos cargos de chefe de d•~par-
tamento do ensino, instructor e preparador;
2°, examinar os programmas de ensino e os das provas
finaes, approvando-as ou modificando-as;
3°, julgar as propostas dos compendios a serem adoptados
como livros-padrões de cada uma das disciplinas dos diversos
depart.;).mentos;
46 , resolver, em ultima instancía, .1a fórma do art. i22,
sobre os recursos interpostos ácerca do julgamento das provas
paroiaes uu finaes;
5°, elegê\' as commissões Que déverão dar parecer sobre
todos os assumptos submettidos á sua apreciação.
Art. 58. As deliberações da congregação serão tomadas
pela maioria dos membros presentes, em vota~ão nominal ou
symbolica, salvo quando se tratar de questões de interesse
pessoal, caso f'm que se Yolará sempre por esct·utinio secreto.
Al'f. !)f). :\s rlrlihPra1:õP~ r! a congreg·a~;fio, das quaes o director reeorr(lr para o rninislt·o da Marinha, não serão executadas. etnQuant.o pender o recurso.
Art,. no. A congrega~ão não poderá funccionar sem que
se reuna a metade e mais um do numero total de seus mempros.
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Art. 6!. Nas deliberações da Congregação terá o director,
além de seu voto pessoal, o voto
de desebipate.
Art. 62. No ilnpedimento do director, o vice-director assumirá a presidencia dà congregação.
Art. 63. A congregação será convocada pelo dircctor, em
sessão ordinaria, nos casos previstos neste regulamento, c, extraordinariamente, sempre que se tornar necessario.
§ 1. Os avisos para as reuniões da congregação :;erão feitos por cscripto a cada um dos seus membros, com a designação do dia, da hora e do assumpto dessas reuniões.
§ 2. Os trabalhos da congregação preterirão quam;quer
outros trabalhos.
11â 'lttalidade de presidente,

0

0

CAPITULO VI
lln DEPAB.'l'.\l\IEN'Í.'OS bE
ENSINO, INSTRUCTORES E PREPARADOB.ES

lJU l'llOV1MEN1'0 DOS CARGOS DE CHEFES

Art. 64. Verificada a vaga de chefe de departamento,
instructor ou preparador, quando ella imprevistamente se dér,
ou seis mezes antes da terminacão do prazo de commissão dos
serventuarios em exercício, o director communicará ao ministro da Marinha, afim de que, por 30 dias, seja publicada
em ordem do dia do Estado-Maior da Armada achar-se
aberta, na secretaria da escola, a inscripção de candidatos ao
lagar vago ou a vagar.
Art. 65. São condições para a inscripção ás provas de
habilitação ás vagas de chefes de departamentos:
1°, gráo de e{ficiencia nas disciplinas do respectivo departamento, iguaes ou superiores a 7.
2°, approvação plena nos cursos profissionaes existentes,
das dis·ciplinas do respectivo departamento;
3°, tempo de embarque exigido pela lei de promoções.
Art. 66. São condições para inscripção ás provas de habilitação ás vagas de instructor e de preparador:
1o, gráos de efficiencia na:; di:;ciplinas a que se propuzerem, iguaes ou superiores a 7;
2°, approvação plena nos cursos profissionaes existentes, das disciplinas a que se propuzerem;
3°, tempo de embal·que exigido pela lei de promoções.
Art. 67. Quá.tro mezes depois de encerradas as inscripções para os candidatos ás vagas de chefe de departamento
ou instructores, cada um dos candidatos inscriptos apresentará na secretaria da escola seis exemplares dactylographados
ou impressos de uma memoria original quanto ao as~umpto
escolhido, ou pelo menos, quanto á sua coordenação, consistindo essa memoria em dissertação sobre a materia de qualquer das disciplinâs do departamento, si se tratar de candidato
a chefe de departamento, ou sobre a materia da disciplina a
que se propuzer, si se tratar de candidato a instructor.
Paragrapho uni co. As memorias apresentadas pelos candidatos aos logares de chefe de departamento conterão, além
da dissertação, cinco proposições sobre cada uma das disciplinas do respectivo departamento, escolhidas dentro dos respectivos program.tnas.
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Art. 68. O director da escola proporá ao ministro da 1\larinha a nomeaoão de uma commissão que constará de quatro
vogaes e da qual será presidente; commissão essa que ficará
incumbida de julgar e classificar o merecimento dos candidatos aos logares de chefe de departamento, instructor e preparador, de accôrdo com as prescripcões deste regulamento.
Art. 69. Em dia designado pelo director, os candidatos
aos logares de chefe de departamento e de instructor comparecerão,. seg·undo a escala que fôr organizada, perante a commissão a que se refere o art. ô8, a"rim de serem arguidos sobre as memorias apresentadas.
Paragrapho uni eo. Quanuo dous ou mais candidatos apresentarem memorias que contenham o mesmo thema de d'ssertacão, ou proposições eguaes, esses não poderão assistir
á~~ arguições dos outros, emquanto não tiverem sido arguidos.
Art. 70. Cada um dos vugaes da eommissão Julgadora
arguirá a cada um dos candidatos, durante o prazo maximo
de uma hora, procurando apurar a autoria da memoria apresentada e o preparo do candidato sobre a disciplina a que se
propuzer. si se tratm· de candidato ao logar de instructor, ou
sobre cada uma das disciplinas do departamento, si se tratar
de candidato a chefe de departamento .
.Ar L. 71 . 'rcrminadas as provas de arguição de eada candjdato, cada um dos membros da commissão julgadora con:ferir-lhc-ha um gráo, de quatro a dez, em que traduzirá a
sua apreciação sobre o valor <.Ia memoria apresentada, e outro gráo, tambem de quatro a dez, em que traduzirá a sua
apreciação sobre o preparo revelado, durante a arguição, pelo
candidato na disciplina a que se propuzer, si se tratar de candidato a instructor, ou nas disciplinas do departamento, si se
tratar de candidato a chefe de d~.:~partamento.
Art. 72. Quando qualquer candidato aos logares de ehefe
de departamento, instructor on preparador tiver publicado
trabalhos scientificos ou t.echnicos, referentes ás respectivas
especialidades, deverá ellc apresentar á secretaria, .iuntamente
com os exemplares da memoria ·a que se refere o art. 67,
um exemplar de cada um dos referidos trabalhos.
Paragrapho unico . A commissão julgadora a que se refere o art. 68 examinará os trabalhos apresentados e levará em conta o valor dos mesmos, na apreciação do merito
profissional do candidato.
Art. 73. A commissão julgadora a que se refere o art. 68,
depois de julgar as memorias e trabalhos porventura apresentados, procederá a uma apreciação comparativa do merito profissional de cada um delles, conferindo-lhes cada membro da mesma commissão um gráo de quatro a dez, para traduzir a sua apreciação.
Art. 7 4. A classificação dos candidatos ao logar de chefe
d~ departamento ou de instructor será feita pela somma dos
t~eguintes valores absolutos:
1tt, somma dos grtáos de ef,fi.ciencia, obtidos •no curso da
Escola Naval, na disciplina a que se propuzer, si se tratar de
candidato a instructor, ou nas disciplinas do respectivo departamento, si se tratar de candidato a chefe de departamento;
2°, gráo de approvação no cur:;o profissional que houver
cursado~

3°, somma dos gráos c.unfel'idos pelos membros da com-
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missão julgadora, como apreciação do preparo do candidato,
demonstrado na arguição feita sobre a memoria apresentada;
4°, somma dos gráos conferidos pelos membros da commissão julgadora, como apreciação do valor da memomia apresentada pelo candidato;
5°, somma dos gráos conferidos pelos membros da commissão julgadora, como apreciação do merito profissional do
candidato.
Art. 75. A classificação cumpreheuderá todos os caudidalos que tenham sido arguidos pela commissão julgadora, cabendo a nomeação ao classificado em 1o logar, desde que a
m('d.ia dos gráos a elle conferidos seja igual ou superior a sete.
Al'L. 76. Qua-ndo se tratar do provimento do cargo de
preparador, ficarão os candidatos dispensados de apresentação de memorias, devendo, porém, apresentar quaesquer trabalhos que tenham publicmlo, dr. arcÕI'do eom u disposto lll.l

art. 72.

At't. 77. A prova para habilitação ao provimento no
cargo de preparador será uma prova pratica, consistindo em
experiencias, analyses, manipulaç•õe~. manejo de instrumentos,
pro,jectos, problemas e applicaç.ões numericas, de accôrdo
com as instrucções organizadas pela congregação.
Art.. 78. A prova pratica dos candidatos ao cargo de preparador 5crá julgada pela commissão a que se refere o art. 68,
conferindo cada um dos membros da mesma commissão um
gráo, dr. quatro a dez, a cada um dos candidatos. para traduzir
a apreeiação da capacidade do candidato para o exercício do
e a rgo a que se propuzer.
Art. 79. A classificação dos candidatos aos carg·os de preparador será feita pela somma dos valores absolutos definidos
nos nu meros: 'i o, !! (~ G" do arl.. 7 4. procedendo-se, pefwiamenl<'. aos ,julgamentos a quo se referem o paragrapho unico
do art. 7"2 e o art. 73. e obedeeendo-sP ao disposto nu art. 75 •
.Art.. 80. Quando, em qualQuPr elassi t'icação. Sl' verificar
cgualdadr dP somma de pontos ·Pnf.rr dous ou mriis candidatos
classifieados em 1o logar, a escolha rccahirú no mais ant-igo.
Art. 81 . Quando não se apresentarem candidatos aos
car,gos de chefes de departamentos. instructores ou pr·eparatlores, ser-ão reabertas novas inEeripç•õles, pelo prazo de 60
dias; caso ainda não se apresentem candidatos, o director. ouvida a congregação, proporá ao ministro da Marinha a noírF•ac,;ão de officiaes que satisfaçam as condições prescriptas J;Jr
este regulamento para a inscripção, afim do exerc-erem interinamente os cargos a preencher. até que se apresentem candidatos que s·e habilitem devidamente para o provimento effeetivo.
0
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Um gabinete d~ physica;
Um gabinete doe electri<cidade;
Um· la.boratorio par·a manipulações chimicas e pyl'otechnica.s;
Um observatol'io asLronomico ·e meteorolDgico;
Um gabinete de topographia., de geodesia e hydrographia;
Um gabinete de mecanica applicada e machinas sim·ples;
Um gabinete de machinas a vapor e de machinas especiaes;
Um gabinete de torpedos e minas;
Um gabinete de artilharia;
Um gabinete de navegação e marinllaria;
Uma estacão de radio;
Installacões para exercícios de signaes luminosos e signaes visuaes;
Uma officina mecanica;
Uma officina de eleclricidaue;
Armamento portat.il e equipamento;
Canhões de diversos typos e calibres; com os respecLivos
petrechos o municõ'es, para exercícios e pratica de tiro;
Tubos para o la'nçnmcnto de tor:pedos o machínas para
comprimir ar, com aceumuladores para o carregamento dos
mesmos torpedos;
Um paiol dê munições;
Material para o ensino de esgrima, gymnaslica, jogos escolares. e uma piscina para natação;
:Material fluctuante;
Material para primeiros soccorros e previuencias.
CAPITULO VUI
DAS MATBJCULAS

ArL. 83. Serão sómente matriculados na l~se11la ~a,·al
aquelles a quem o ministro da Marinha mando dar vra~,;a de
aspirante a guarda-marinha.
Art.. 8,\. Ninguem será admittido á inscripção vara a
matricula da escola, sem pravar:
1", que é brasileiro; salvo si o Governo permittir a matricula. na es-cola, de um determinado numero de alumnos dos
demais pa~zN; americanos;
:2", LJUO fui vaccinado com resultado aprovei Lavei;
3", que a sua edad.e está comprehcndida Pntre 1G 0 18
annos. na data estabelecida neste regulamento para a abertura
das aulas;
4", quo é solteiro e tem bons antecedentes de conducta,
attestados por autoridades competentes;
5°, que foi approvado p·elo Collegio Militai'. Collt•.gio !'edro li ou estabelecimentos inspoocionados pelo · Con1'ei1w Superior de Ensino, nas seguintes ma terias : port.uguez, francez,
inglez, geographia e elementos de cosmographia. hisl.oria dn
Brasil, historia universal, arithmetica. algcbt·á rlt'mcntar
geometria, trigonometria rcctilinea c physica e chimica.
'
Art. 85. A inscripção dos candidatos á matricula será
exarada em lin·o especial~ mediante requerimento feito ao director, assignado pelo pae, mãe viuva, tutor ou correspondente
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dos mesmos candidatos e instruidos oom os documentos que
C·Ompr01vem todas as condições do art. 84.
Art. 86. Os signatarios dos requerimentos a que se refere
o artig·o anterior uevel'ão nelles declarar que se obrigam a
indemnizar o Estado dos prejuízos e danmos por veHtura causados á Fazenda Nacional por seu filho, tutelado ou correspondido, e bem assim a completar, tl'imeslr almenl e, as peças
de fardamento e demais o)Jjectus do enxoval quu se l•slragarem
ou extraviar·em.
Art. ~·7. U Jlla vez terminados os Ll'ahal lws de cada anuo
loclivo, e calculado, de accôl'do com a lei de fixaÇão de Força
Naval pal'a u exercício 'Yiudouro, o uutw•rn dn \'agas de
alunHto8 a l)l'ccnehcr, aiJl'ir-s·e-ha a insCI·ip«;ilo par·a a maLl·ieula, inscr·ip<;ão que se PHCCITa a J 5 du feV<'I't~i ro.
Art. 88. Os candidatos á matricula sel'ão iuspuccionados
por uma junta de saudc, constiluiua de tres medicos designados pela autoridade compcll•rltl•, sendo um velo menus da escola. Essa juula terá em vista, quanto ás eotuli1;úes de aptidão
physica, us I'cgras estalJelccidas no avisu 11. ·L'Hi, de 17 de
outubro de HH9.
P-aragTaplw uni co. ~i o laudo favoravel ao candidaLo não
fôr unaninw, o ministro nomeará nova junla sob a presidencia de quem de direiLo, a qual decidirá por maioria de votos;
si desfavoravel, proceder-se-lia da mesma Júrma, easo o in··
teressado I'eCUI'J.'a ao ministro.
Art. 89. Os eandiuatos á lllUlricula ser·ão sulJuwLtidos a
exame vestibular, que consistirá em provas escrivlas e oraes
de arit.lunclica, algel.bu·a, geometria e Lrigollolllelria rectilinea~
c em uma prova gravhiea de desenho geomelricu, de accôrdo
com o programrna organizado pela congrega(;ão.
§ 1. O exame veslilmiar eumeçarlti dC!JOis de encerradas
as inscriiH;ões.
§ 2. A commis·3ào examinadora comvur-se-ha de cinco
membros, nomeados, na oecasião, pelo ministro da .Marinha,
por proposta do dire~tor ..
§ 3. Os pontos para u exame vestibular serão organi'-':adus pela commissão examinadora, no dia da prova escripta,
devendo cada um conter mais de uma parte do prugl'amma.
§ 4.. Os pontos das provas escripta e graphica serão communs para todos os ~andidatos e tirados ,ú sorte, duas horas
antes -das mesmas; os da prova oral serão individuaes c tirados igualmente á Ro!'tr, com a mesma antecedcncia.
§ 5.. Antes de se ~niciarcm a.s provas ot'aes, a conuuiss:í.o
~w reunirá para julgar as rscriptas c graplliea~.
§ 6. O gráo de merecimento das duas provas - escripta
e gr·aphica - de cada candidato, será mencionado, na rcspect.iva prova, pelo prcsidonte o por todos os t•xarnin:.HlnrPs, cada
um dos quaP~ aulhcnticm~:'í, com a sua I'ltlJr·ica, o gt'áo rl'te
conferir.
§ 7. O grún rle merPcinwnf o da proYa oral sPr;i ~~~nml
mente mcncinnado na prova cscripla, c aut111~tlLieado tlo
mesmo modo.
§ 8. O tempo concedido para cada uma das provas nscripta c graphica -- será de trcs horas: c, na prova oral,
nenhuma argu ição p.ode1~á excede1· de 20 minn tos.
§ 9. 0 Os g~áJOs conferidos nas differ-cnt.es provas 1 terão
o valor de zero a dez.
0

0

0

0

0

0

0

0
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§ 1O. A média dos gráos de cada um dos examinadores,
em julgamento, de qualquer das provas, dará o grão de habilitação do candidato, gráo este que ·o presidente da commissão
mencionar,á na respectiva prova, authenticando-o com a sua
rubrica.
§ 11. Será considerado inhabilitaldo o candidato que,
em qualquer das provas, tiver maioria de gráos zero ou um:t
média inferior a quatro.
§ 12. O candidato inhabilitado no julgamento da prova
escripta ou no da graphica, não será admittido á oral.
§ 13. No calculo das médias de cada prova, as fracç.õcs
0,6 ou maiores serão computadas como uma unidade.
§ J 4. O resultado final das provas prestadas pelos candidatos sená, no mesmo dia do julgamento, registmdo em Uv.Lu
especial, mediante te·rmo assignado por todos os membros
da commissão exammadora.
§ Hi. Terminadns as provas, a que se refere este artigo,
a commissão se reunirá. para proceder á classificação dos candidatos, a qual será feita pela méd\.a arithmetica da somma
dos valores absolutos dos gráos ohtidos nas duas provas de
mathematica - esta classificaÇão será registrada no proprio
livro de termos de exame.
Art. 90. E' condição exclusiva de lH'·efercncia para a
matricula a melhor eollocacão na classificação, feita de accôrdo com o § 15 do art. 89, 'Cabendo, entretrunto, aos candidatos que tenham o curso completo de Collegio Militar,
um quarto àas vagas existentes, independentemente das provas
a que se refere o art. 89, o sendo a escolha para o preenchimento de taes va.g.as feita de accôrdo com a elassificacão de
merecimento do am1o eollegial, para esse fim fornecido pelo
mesmo collegio.
-:: 1
Art. 91. Em condições de egualdade de pontos, verificada entre os que houverem prestado exame vestibular será
dada a preferencia aos iilhos dos Estados de que não haja
a'inda nenhum alumm; matriculado na escola, ou que os tenha
em menor numero.
Art. 92. Organizada a classificação, com as pre.ferencias estabelecidas nestr! regulamento, será a mesma enviada
ao ministro da '~\'.Larinha, (} qual si não tiver motivos de ordem
reservada para exclwr qualquer candidato, autorizará a praçn
na ordem da classi,f·icação, e de acc.ôrdo com o numero de
vagas, sendo prohilbido admittir alumnos ouvintes.
Art. 93. Os candidatos inscri.ptos á matricula que não
,se apresentarem a exame no tempo determinado, perderão
o direito a essa matricula.
Art. 94. Os candidatos admittidos que~ não se apresentarem á escola no dia marcado, nem justificarem a sua ausencia dentro de tres dias serã.o, por proposta do director e decisão do ministro da Marinha. substituidos pelos que se se.guirem, na lista da classifieaçfio, logo abaixo do ultimo admHtido.
Art. ~13. .\ malrieula nos aunos successivos dos rur:308
será feita pelo secretario da escola. independentemente de
petições ao director, bastando, apenas, appJ'ovação em toda.s
as ma terias do anno anterior.
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CAPITULO IX
flEGIMEN DOS CURSOS

Ar L. 96. O anno lectivo começará, normalmente, no primeiro dia ut.il do mez de abril.
Art. 9·7. O ensino será ministrado de accôrdo com \JS
programmas annualmente organizados s~g,undo as prescripções
oeste regulamento, por meio de:
1°, conferrncias geraes que se farão para todos os alumnos em conjuncto; que versarão sobre themas escolhid0s
pel.J director, com audiencia dos rhefes de departamento, e
q111~ serão em numero nunca superior a duas por mez;
2°, conferencias c~peciaes, para todos os alumnos de uma
mesma disciplina, feita3 segundo os programmas organizados
pelos chefes de departamentos, de accôrdo com os respectivo:~
rrgrntes, e approvados pela congregação;
·3o, aulas segundo o regimen prescripto no regimento interno o de accôrdo com os programmas approvados pela coPgregacão;
·l exnrcieios (j trabalhos praticas.
5°, visitas ás officinas, fortalezas, fabricas, Iaborat.orios,
navios, etc., sendo os alumnos acompanhados pelos instructore~ designados pelo respectivo chefe de departamento.
Art. 98. Os programmas das differentes disciplinas dos
diversos departamentos serão elaborados de aerôrdo com as
hasrs estabelecidas no regimento interno.
Art.. 99. Os livros· de texto, especialmente redigidos para
o ensino de qualquer disciplina do curso da Escola Naval, que
forem approvados e adoptados na fórma prcscripta neste regulamento, serão premiados c editados pelo Governo.
§ 1. Quando taes livros forem redigidos pelos officiaes
em serviço de um departamento qualquer, sob a direcção do
respectivo chefe, não serão considerados objecto de -propriedade litteraria pessoal de seus redactores.
§ 2. Quando, porém, os livros de texto approvados e adopt.ados constituirem legalmente propriedade litteraria de seus
autores, a acceitação por parte destes do premio pecuniario
concedido pelo Governo importará em renuncia. em favor do
Mini~terio da Marinha, dm; seus respectivos direitos autoraes ..
0

,

0

0

CAPITULO X
DAS PROVAS

Art. 100. As provas para apuração do aproveitamento
.ios alumnos serão as seguintes :
1o, arguições oraes;
2°, provas escriptas ou graphicas, parciaes ou bi-mesfracs;
3°, provas cscripf.as finaes, na eonclusão de cada período
do anno lectivo.
Art. 101. O numero de arguições ornes a serem feitas
pelos instructores das diffcrent~>.s disciplinas, ser:'t regulado
pelo~ seguintes preceitos:
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1°, os instructores que Hverem cinco aulas por semana,
realizarão duas arguições oraes semanam~, em cada uma das
tres primeiras semanas de cada mez;
2°, os instrucf.orcs que tiverem tres on mais aulas por
semana, realizarão arguições oraes no ultimo dia rle aula rle
cada uma das tres primeiras semanas rle cada rrwz;
ao, os instructores qui f.everem duas aulas por semana,
realizarão duas arguições oraes por mf'z, sendo a pr·inwira na
ultima aula da primeira quinzenâ f! a segunda na tHmuHima
aula do mez;
4°, os instrucf.orcs que tiverem uma s6 aula por semana
realizarão uma arguição oral na ulfirna anla do pt·irneir·o e
do t.ereeiro mez do prriodo lectivo.
Paragrapho unico. Não haverá arguiçõrs oraes nos cursos
das seguintes disciplinas:
f~ desenho de aguadas;
2°, rascunhos cotados simples P complrfos e de peças de
machinas;
ao, desenhos oc mar. h Lnas.
Arf.. 102. O numero de provas Pscriptas on g-raphiens parciaes a serem feitas pelos insl.rnelorcs das difl'l'rr•nlf's disciplinas, srr·ú regulado pelos sr.gui~tPs prPccil.os:
1°, os inslructores qtw t.ivcmm duas ou mais aulas por
semana, rralizarão uma 1n·ova Psr.ripta no ultimo dia ílf' nula
do cada mez, conforme as prcscripçõol5 desfP regulnnwnlo, excepto o instructor incumbido dn cnRino dr gcomct ria dcsrriptiva, perspectiva c sombras, o qual rcnli:mrá provnfl graphicas em logar de provas esr.ript.as, c o in~trnclor de topographia, levantamentos topographicm; c dP:::;cnho rcRpoct.ivor o
qual duranle o segundo período do curso, famltem suhRiiluit•ú
as provas cscríptas por provaA graphicas;
2°, os instructores que tiverem uma s6 nula por semana.
realizarão uma prova escripta na ultima aula do segundo c do
quarto mez do prriodo lectivo, excepto os instructores incumbidos de ensino de desenho de aguadas, rascunhos cot.arlos c
df'senhos de machinas, os quacs suh~fifuil•i:o as provas oscriptas poi' provas graphicas.
Art. 1oa. As provas escripta~ finae~. serão realizadas por
rliséiplina, na ultima quinzena de mula pcriodo, c Yersarãn sohre toda a ma teria ensinada no mPsrno prriodo.
Art. 104. O julgamento daA provai:\ para apuração do
aproveitamento dos alumnos srwú trnduzido por notas numrricas de zero a dez, correspon~lcntes n.; seguintes aprrciações:
Zero - Aproveitamenlo tmllo;
1, 2 c a - Aproveitamento m:io;
4, 5 e 6 - Approveifamt•nlo sofrriY!'l;
7, 8 e 9 - Approvcifamnnto hom;
1 O - Approveitamento opU mo.
§ 1. A f riplicc gradação dns no fa~ tmí~. 80ffrJvci~ ~ hôas.
destina-sr a pcrmífl.ir a rlisf i rweflo t•nlrc os caso~ mPdios e
os exft·p,mos dt' cada enf ~~got'ia.
~ 2. Não snrão pcrmif tidas a~ nnl as fraccionarins.
Art. 105. Os nlumnos que falfarcm a qualquer dn~ provas mencionada~ no art. 100, sem motivo .fusfificado. sN·iio
julgados com grúo zero, na vrova não feita.
0

0
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§ 1.0 Os que faltarem por motivo jw;;f.ifiendo, como tal
julgado pelo dircctor, fariln a prova, que f iv~rPm drixnrln de
fazer, logo que cesso o impcdimr.nto quo motivou a falta.
§ 2. Aquelle que por motivo do molest.ia r.omprovada, não
puder ser arguino durante duas semanas, ou qnP não puder
fazer a prova parcial oscripta ou gruphica, dP1lt.ro da primeira quinzena do mez seguinte ao em que clle devesse ter sido
feita, terá a sua nota mensal dada, no primeiro caso, pela
terça parlc da nota da prova parcial, e, no segundo, por dom
tnrc.:os da média urithmetica das notas de arguição oral.
§ 3. Quando se verificar a concomitanciu dos dous casos
cons idcrudos no paragrapho anterior, a nota mensal será zero.
§ 4. Si um alumno, tendo iniciado qualquer prova, adoecPr fie modo a nãO poder proseguil-a, 0 dÍI'P.Cf.Or flcsignará
ouf.ro dia para nova prova, uma vez verificada a moles tia pelo
nwdico d~ servi..:o.
Art.. 106. Cada alumno terá tantas notas do arguição oral,
~m r.ada <l iseiplina, quantas forem as argn i1:õrs doi Prminadas
pnlo art.. 101, para a mesma disciplina.
Art.. 107. O regimen para a realizaçf\o das argu ições
or:ws n provas escriptas ou gi'aphicas, parrial's nn finam;, será
n im;f itnt.o pelo regimento interno.
Art.. 108. Cada alumno terá mensalmenlc n11 hi-mestralmr.ntc uma nota de aproveitamento. qnc sPrú ddorminuda
ali PTHlf~mln-sn aos seguintes preceitos:
1o, nas disciplinas em que os alumnos t.ivrrrm rncnsalmonf c flnaR ou mais notas de arguicões e nma nota de prova
rscripla ou graphica parcial, a nota mensal scrá dada pela
tcr.;:a parte da sommu da nota de prova escJ'ipta on graphica,
com n dobro da média arithmetica das notas das urguiçõcs
orucs, isto é :
0

0

0

X=

2M+P
3

onde x é a nota mensal ou bi-mestral, M, a média arit.hmet.icu das notas das arguições nrars e P, a nota da prova parcial
escripta iJU graphicas;
2°, nus disciplinas rm que os alnmnos fivrrPm uma nota
de nrguição hi-mest.ral o uma nota de proYa esm·ipfa, tumhcrn
hi-mcstral, a nota bi-mestral será a t,erça parte da sommu da
nota ela prova cscript.a com o dohJ'O da nnla da arguiçãn realizada no mcz anterior;
3•, nas disciplinas em que os alumnos tiverem unicamente uma nota bi-mestral de prova graphica, essa será a
nota que trarluzirá o aproveitamento bi-mestral.
Paragrapho uni co. Quando o calculo da nota mensal ou
hi-mcslral fornecer resultados fraecionarios ou mixt.os, serão
desprezadas as fracções iguaes on mcnnrPs dc %. c computadas, como nnidade, a favor rlo alnmno, as maiorrs que esse
valor.
Art.. 109. O aproveif.amenlo dor; almnnm~ nos exercícios
e trabalho~ pJ·at.icoRt !'l~rú apreciado pclm; insfrucloms. indPpendnnlcnwnt.e rJas provas a fJ1JP Sf' mfPfl' o arf. 100. r fi~
arcí'lrdo cnm as instrucções dos resrwetivos clu~rcs de orpartament.os.
Art.. 11 O. A. média arithmetica das notas mensaes ou bimestral de um período lectivo, de cada alumno em cada dis-
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ciplina, constituirá a sua média de aproveitamento na .disciplina, no periodo lectivo.
Paragrapho unico. Os alumnos que, em qualqner disciplina, obtiverem no preiodo uma média de aprovei lamento
inferior a 2, serão considerados Sf\m aproveitamento.
Art. 111. Só serão admittidos {ts provas escriptas das differentes disciplinas, os alumnos que nellas forem comüderados
r.om aproveitamento, na f6rma do • paragrapho nniro do arfjgo 110.
Art. 112. O julgamento da~ arguiçõPs oraes e provaR parciaes, escriptas ou graphicas, será feito pelo respectivo instructor, resalvado o direito de recurso pela f6rma prcseripta
nest.e regulamento .
Art. 113. O julgan1fmto das prova~ csrriplas finaes será
feito pela média arithmet.iea das notas doR memhr.os dP uma
com missão de dous instrucl ores, designados prdo di reei o r, soh
proposta do respectivo chefe df' depart.arnenfo, que spr·ú o presidente da mesma commissão.
Paragrapho uni co. Caberá recurso para a Congregação, do
julgamento da commissão examinadora ctas provas finacs, pela
fórma prescripta neste regulamento.
Art. 114. Concluído o julgamcnlo das provas eseriptn~
finaes, será apurada a deficiencia ou a f'fficiencia dos seus
autores, tomando-se a terça parte da somma da nota rle prova
final, com o dobro da média de aproveitamento do período,
isto é,
X=

2M+P
3

sendo M a média de aprovPitamento do pPriodo, P a nola da
prova final, e x o gráo de deficienr.ia ou dP ('fficiPnr,ia.
§ 1.0 Serão considerados flefiei('ntN; os alnmnofi que ohliVProm gráo inferior a 4.
§ 2. 0 Os alumnos que obtiverem gráo igual ou superior a
4, serão considerados efficientes, sendo feita a computação do
gráo em numeros inteiros, de accôrdo com o prer,p,if,o contido
no paragrapho unico, do art.. 108 .
Art. H5. A deficiencia ou efficiencia dos alumnos nas
aulas em que se fizerem provas graphicas, e nos exercícios
ou trabalhos praticos, será apreciada pela respPct.iva média
de aproveitamnto no período, de accl'lrrlo com o dif"lposl.o nos
§ § 1o e 2°, do art. 114 .
§ 1.0 Os alumnos julgados deficientes, rle accôrdo com este
artigo, poderão ser admittidos pelo director á prestação de uma
prova graphica, si se tratar de disciplina em que caibam taes
provas, ou de uma prova pratica, si se tratar rle Px:f'rcicio ou
trabalho pratico.
§ 2. A concessão a que se refere o paragrapho anterior,
só poderá ser feita quando o alurrino tiver boa conducta militar e informação favoravPl rlo respectiYo chPff' dn departamento.
§ 3. A prova graphica com caracff'r dP prova final será
regulada pelas mesmas rlisposicõeR refrrPntf's ás pt·ovas graphicas parciaP-s.
§ 4. A prova prat.ica com caracter flp prova final Sf'rá rf'gulada, pelas instrucções e progTammaf~ Cf!H' fnrC'm organizados pela Congregaçã.o.
0

0

0
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§ 5. 0 A nota que fôr proferida no julgamento das provas

a que se refere este artigo, equivalerá, para todos os effeitos,

a média de aproveitamento no período lectivo.
Art. H6. Será considerado deficiente o alumno que, em
qualquer prova final:
1°, entregar prova escripta ou graphica em branco ou sem
propriamente tratar do assumpto da mesma, ou aindfl, se negar a execução da prova pratica;
2°, recorrer a apontamentos srus on alheios, ou ar,ceitar
qualquer auxilio estranho;
3°, deixar rle comparccL'l' á prova, sem motivo justificado.
AI'L. t 17. O alumno Julgado df•ficientP em uma ou duas
cli:;ciplinas, de um periodc qual·quer, cursará o período seguinte, não podend(), porém, fazer as provas finaes do mesmo,
sem ser préviamente ,julgado efficiente nas disciplinas do pet·iodo anterior, mediante a prestação de novas provas finaes,
sendo o julgamento de efficiencia ou deficiencia feito, de accôrdo com o art. 114, e vigorando as médias fle aproveitamento anteriormente obtidas em cada disciplina.
Art. 118. No dia da realização de cada uma das differentes provas finaes, o secretario da escola lavrará em livro
especial uma acta assignada por elle e pela commissüo ,julgadora, mencionando os nomes dos alumnos prestmtes e OH dos
ausentes, com a declaração do motivo da falta, quando justificada.
Nessa acta serão tambem consignadas f{uaesquer occurrencias dignas de menção.
Arf.. 119. No dia do julgamento de cada uma das differente~ provas finaes e logo que terminar o mesmo, o secretario da Pscola lavrará no livro especial a que se referP o
nf'l.. 118, uma aeta do resultado do julgamento, a qunl ser:í
immediatamenLe assignada pelo referido secretm·io e pPla
com missão julgadora.
Art. 120. Quaesquer resalvas ou emendas nas actas a
que se referem os arts. 118 e 119, só serão valirtas fltJHnrlo
feitas por lettra e sob assignafura do direetor.
CAPITULO XI
DOS RECURSOS

Art. 121. Todo o alumno que não se conformar com o

julgamen~o

proferido ácerca de uma prova parcial, escripta
ou graph1ca, poderá, por si ou por quem de direito, interpôr,
par~ a reforma desse julgamento, recurso que deverá ser
escr1pto e que será endereçado ao instructor que tiver pronunciado o mencionado julgamento.
Paragrapho unico. O instructor que receber o recurso
deverá despachai-o dentro do prazo de tres dias devendo
fundamentar a decisão, quando, porvenflll'a, indef~rir o rPrnrso intf:'rposto.
Art. 122. No caso de indeferimento do recurso interposto, de accôrdo com o art. 121, poderá o recorrente appellar. por .e~c~ipto, para a decisão do chefe de departamento,
o q}Ial deCJdn·a o caso ou o submpff crá ao juizo da Congregaçao.
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Paraarapho unico. Negta ultima hypothm~e a Congregacão deliberará, soberanamente, ~obre o caso, julgando a prova
êomo lho parecer ele justiça.
Art. 123. Os recursos contra os julgamentos de provas
finaes serão dil'igidos á Congregação, por intermedio do director, para deliheração final, na fórma prescripta no paragrapho unico do art. 122.
CAPITULO XII
DA CONRERVAÇÃO E ELIMINAÇÃO DA MATRH::ULA

Art. 124. A eliminaç!lo ela matricnla scrft pronunniarla
nos seguintes casos:
incidcncin na pena disciplinar de exclusão;
2.., falta de aproveitamenf o, em qualquer disciplinn. no
curso de um período lect.h·o (al'l.. 110, paragrapho unico);
3", rtefieif'nrin f'tn mai!'l cln duas rtisciplinas, no ctu·so de
qualquer periodo;
4o, repetição rte rfcficiencia na mesma di~ciplina, em
qualquer período;
5", desisfencia do repetição em disciplina em que o
alumno t.rmha sido ,julgado deficiente, quando tal repdi~.ão
for facultada por este regulamento;
6", perda de mais do um curso completo de hordo durante o periodo escolar;
'7°, inaptidão para a vida do mar, verificnda em informa~ões de mais de um commandanto de navio, em dons annos,
em oursos de bordo;
8°, incapacidade physioa superveniente.
{

0

,

CAPITULO XIII
DO CORPO DE ASPIRANTES

Arf. 12n. O corpo de aspirantes é constitui do por todo~
da escola, sob o commando do vice-director.
Art.. i26. Os aspirantes ficarão sujeitos ao Codigo Penal.
no tocanf P aos crimes que praf icnrem: c :ís penas rst.atuida~
no presente regulamento, quanto ás faltas disciplinares que
commctterm.
Paragrapho unico. Quando embarcados, ser-lhes-hão applicaveis as disposições não só do Codigo Penal, como tambem
do Regulamento Disciplinar.
Arf. 127. Os alumnos terão direito:
1n, quando aquart.elarJos, aos vencimentos e ás rações ns;tabclecida~ naR tabellas e lPis nm Yigor;
2°, quando embarcados, :1. ra~ão de porão, á melhoria e
aos vencimentos estabelecidos nas leis üm vigor.
Art. 1 '.?R. Os alumnos do 4" anno, uma vez julgados efficientcs r•m f o nas as disciplinas desse anno, f f' i fa a classificação gcr~l qw~ os colloquc por r~rdcrn de rnerecimrmto. e após a
inspe<·çao rJe saudc o a ~elecçao a que se refere o art.. 152,
serão promovidos a guardas-marinha, e rnlrarãn em go~o de
férias, ah~ 15 de fevereiro, podendo, os quo quizcrom, conservar-se aquartellados na escola.
os

alumno~
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Art.. t29. Sorá compul.ado cnmo de scrvico militar, parn
todos os cffcitos lcgacs, o tCin\)0 durante o qual os utumnos
houverem estudado com apro\'rif.amenlo.
Art.. 130. Nenhum alumno poderá ter hnixa df.' prar.a, a
pndirln, !'Iom anfl·~ indemnizar o E~tado da~ rlf'!'lprzn'l qHr rnm
Plle houver feiln, devendo servir :'e hnRe para o r.alculo da
illfh)mnização () quociente na divisão da quant.ia di~!lf'tllliiln.
pelo mesmo Esiado, duranf.e cada anno que o referido alumno
t.ivrr cursado a escola, pelo numrrn dr alumnn~ ma f l'irulndos
em calla um dosses annos.
Art. :131. Si o Governo, por qualquer circumstancia, rosolvcr reformar este regulamento, augment.anrln o nnmrro do
annos de estudo, alf rranrlo qualqurr· eoncw~síí.o por Pllr feita.
ou morlificando o modo de acquisição do posf.o de guarda-marinha. f.aes disposições sorão obrigntm·ias para tnrJos os
alumnos, sem que a nenhum assista o di roi f o dn reclamação
alguma.
AJ't.. 1::l2. o~ nnifm•mps doA alumno!õl srr·iin o:- drftwrninados no plano para os officiaes da Armada, c, na RUa falta,
os que o ministro da Marinha ar.haT' mai~ conyenientes:
quanto. porém, aos di si inef ivo~ ~Prão cllcs os preseriptos pelo
regimento interno.
C:\ PITULO XIV
J1AA PRNAA E RRCOMPRNAA~

AT'f. 1:1:1. A conrlucta rtos nlttmno~ rlPYr ~Pr ohjflrfo de
mais solicita att.ençfio c cuidados por ]mrfc de fodn~ ns antnt·idadrs do o RI abelecimcnf o.
Art.. 131. As penas rlisciplinare~ a quo r~ffín su.irifns o!'l
alumnos são :
i o, reprehensão em particular;
2°, reprehensão em presença dos alumnos. na aula ou no
exercício;
3°, serviço extraordinario;
4°, impedimento na escola;
5°, reprehensão motivada etn ordem do dia;
6", prisão simples de um a oilo dias;
7°, prisão rigorosa de nm a cinco dias, na rscola. Pm
Ioga r apropriado;
8°, prisão rigorosa de dez dias, a horrlo dfl navio dn PSquadra ou a srrviço na escola;
9", cxclnsfío da escola.
Art. 135. Qualquer instructor tem competcncia para impôr aos alumnos, por faltas praticadas durante a aula. Pxcrcicio ou trahalho rle officina, as penas com;fanl PS dos n~. 1
e 2, do artigo anterior.
Paragrapho uni co. O inst.rucfor que infligir qualquer das
penas a que se :r_fPre esf e arf igo, deverá, assim que findar a
Slfa a1_1la. nxrl'CJC.lO ou t.rahalho. dar parf f' pnt· cscriptn no
v~ce-d,trector, ou na ausencia deste, a quem suas vezes fizer,
na:o sn de sou acl(! como f~mhcm rlo mof.iYo que n rlrtnrminou.
afim r1~ que. por mf cnned10 de um on ou f eo. f cnha n rlirf'CI o r
ronlH'clmPnl o do qnr houver occorrido.
Art.. 130. •rodo o alumno que, na cxecnçiw de qnalqnrr
proY_a. recor-rer a apon.t~mentos seus ou alheios, ou prestar on
accoitar qualquer auxiliO, além de receber a nota zero nfl~sa
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prova, será passivel de pena disciplinar, para o que ~erá .o
occorrido levado, por escripto, ao conheCimento do vtce-dtrector, pelo respectivo instructor.
Art. 137. O vice-director poderá reprehender qualquer
alumno e ordenar a sua prisão, no caso de transgressões disciplinares, dando, opportunamente, parte ao dire.-etor, para que
este determine o tempo da mesma prisão.
Art. 138. Em caso de flagrancia de falta grave contra a
ordem, a disciplina on a moralidade, poderá qual·quer official
prender os transgressores, ·no alojamento ou em alguma das
salas do estabelecimento, i't ordem do director, dando, porém,
ao vice-director, parte por escripto, com especificação clara
sobre a natureza e import.ancia da falta.
Art.. 139. O official que observar em qualquer alumno
senões de condu c ta militar não capitulados, no regimenl o interno, como transgressores disciplinares que acarretem a imposição de pena, usará de prudente recurso á advertencia e
ao conselho, com o caracter puramente educativo e sem a
feição de penalidade.
Art. 140. Tres prisões rigorosas de dez dias, durante o
anno lectivo, ou média de conducta militar inferior a quatro,
·
sujeitam o alumno á pena de exclusão.
Paragrapho uni co. Afóra esses casos, a pena de exclusão
será ainda imposta - mas sómente após inquerito ordenado
pelo director - no caso de falta capitulada na classe daquellas a que o regimento interno attrihue 1al pena.
Art. 141. As penas difinidas nos ns. 1 a 8 inclusive
são da competencia do director, sendo, porém, a pPna de exclusão privativa do ministro da Marinha.
§ 1. o A pena de prisão rigorosa não dispensa o alumno
de comparecer ás aulas, exercícios e trabalhos de officinas,
mas o obriga ás refeições e aos estudos em separado.
~ 2. Todas as penas infligidas aos alumnos s0rão r~~is
tradas em livro proprio, a cargo do ajudante do corpo.
Art. 142. Antes do cumprimento de qualquer pena, exceptuado o caso de flagrante delicto, permittir-se-ha ao alumno uma explicação pessoal perante o director.
Art. 143. As notas de conducta militar e de caracter militar serão conferidas, de accôrdo com os preceitos estabelecidos no regimento interno.
Art. 144. Todas as vezes que a conducta militar ou o
caracter militar assim o indicarem, será o alumno suspenso do
exercício das funcções militares que lhe são proprias, até o
fim do anno lectivo, no maximo.
Art. 145. Ao alumno que, ao concluir ·o 4° anno esc·:) lar,
occupar o n. 1 da classificação geral, será concedida uma
medalha Grcenhalgh, de accôrdo com o regulamento que a
·
instit.uiu.
0

CAPITULO XV
DAS CLASSIFICAÇÕES

Art. 146 . As classificàções dos alumnos, no respectivo
corpo, serão feitas de anno para anno lectivo, pela somma dos
~cguintes valores absolutos:
·
f 0 , os gráos de efficiencia obtidos, não só em cada um
dos períodos do ultimo anno, que elles tiverem cursado, como
tambem nos periodos dos annos anteriores;
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2°, as médias geraes de aproveitamento nos exercícios e
trabalhos praticos, não só em cada um dos dous períodos do
ultimo anno que elles tiverem cursado, como tambem nos períodos dos annos anteriores;
ao, as médias das notas mensaes de conducta militar, obtidas não só no ultimo anno lectivo, como tambem as médias
das notas de conducta militar obtidas nos annos lectivos anteriores;
4°, os gráos de caracter militar, obtidos não só em cada
um dos dous períodos do ultimo anno que clles tiverem cursado, como lambem nos períodos dos annos anteriores;
5°, os grãos de aproveitamento nos cursos de bordo, annuaes, já realizados.
Paragrapho unico. As notas de aproveitamento e conduela militar, relativas aos cursos de bordo, serão dadas, respectivamente, pelos instructores e commandantes dos navios
onde houverem embarcado os alumnos, obedecendo-se, estrictamente, aos criterios ·estabelecidos neste regulamento c nu
regimento interno da escola.
Art. 147. A classificação e a competente matricula de
anuo para anno, até o 4°, será feita depois de terminado o
respectivo curso de bordo.
Art. 148. A classificação dos guardas-marinha julgados
cfficilmtr uu.s cursos do 5° anuo será feita lr~vando-se ~~m
conta a somma dos seguintes valores absolutos:
1o, totalidade dos ponto~ obtidos nos quatro primeiros
annos do curso da escola;
zo, grãos de efficiencia nos períodos do curso do 5° anno;
::3°, média das notas mensaes de conducta militar durante
o Go annó, conferida,s pelos respectivos commandantes;
4°, grãos de caracter militar, obtidos em cada um dos
dons períodos do 5° anno, e conferidos pelos respectivos chefes ou commandantcs.
Art. 149. Os guardas-marinha, uma vez julgados efficientes nos cursos do 5° anno, c feitas as respectivas classificações,
serão promovidos ao posto de segundo tenente e incluídos nos
Corpos da Armada ou de Commissarios, de accôrdo com o estabelecido neste regulamento.
Art. 150. As classificações serão publicadas em ordem
do dia, cabendo ao alumno, que se julgar prejudicado, reclamar, por escripto, ao director, dentro do prazo de trinta dias,
contra a lesão de seus direitos.
CAI>ITULO XVI
DA DESIGNAÇÃO DOS ASPIRANTES PARA OS CORPOS DE OFFICIAES DA
ARMADA E OFFICIAEB COMMISSARIOS

Art.· 151. Uma vez approvados os alumnos em todas as
materias do 4" anno, far-se-ha uma classificação geral, que
será publicada em ordem do dia da escola.
Art. 152. Oito dias depois far-se-ha a selecção dos alumnos que se destinem . ao Corpo da Armada e ao Corpo de
Commissarios, de accôrdo com as seguintes normas:
1", os alumnos collocados na primeira quarta parte da
elassificação geral terão a faculdade de esc,CYlher o corpo a que
~esejarem pertencer; os demais ficarão sujeito~ á designação;
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2°, si, nu condições do n. 1, houver deficiencia ou excesso de candidatos para qualquer dos corpos, o ministro da
:~larinba, no casa d(~ excesso. dará pre.ferencia aos mais bem
classificados, e, no caso de deficiencia, designará, nominalmente, os alumnos que deverão preencher as vagas, ouvido o
dirootor da escola sobre as aptidões de cada um, si na parte
t•estante da classificação não houver voluntarios ou os houver
em excesso.
Art. 153. Tres mezes antes de encerradas as aulas, será
publicado, em ot·dern do dia da escola, o numero de alumnos
que serão destinados ao Corpo da Armada e ao Corpo de Commissarios, numero este que será fixado pelo ministro da Marinha, tendo em vista as necessidades do serviço.
Art. 154. Os aspirantes seleccionados e promovidos a
guardas-marinha estarão .snjeilos tanto ás disposições du Codigo Penal como ás do Hcgulamenf o Disciplinar.
CAPITULO XVII
DOS PIT...O'l'OS E M.\.Cll!NIHT.\.S PAIU A

MAH.l~IIA

MEH.CAN'l'E

Art. 155. Nus mezcs de abril, .i ulho e novemlJr·o, realizarse.. hão na escola os exames dos candidatos ás cartas de pilotos marítimos, capitães de cabotagem e de longo curso, segundos e primeiros machinistas para a marinha mercante.
Paragrapho unico. O dcl a lhe para e~ses exames será organizado pelo dircctoi', de modo a nfto prejudicar o serviço
lectivo da escola.
Art. 156. Os candidatos ús cal'l as Je segundos e primeiros pilotos, capitães de cabotag·em e de longo curso, segundos
o primeiros machinistas, que queiram submetter-se a exame.
deverão endel'eçar ao dil'edor um requc. imento insl rui do com
os seguintes documentos:
a) certidão de embarque, extrahida dos róes de Pquipagem, na qual conste, pelo menos, metade do tempo de embarque exigido pelo regulamento das capitanias de portos;
b) caderneta ou certidão de matricula na Capitania do
Porto;
c) ultima carta obtida;
.d) eadei·neta de identidade;
e) carta de naturalização, si não se tratar de brasileiro_
nato.
Art. 157. As rnaterias exigidas para cada uma tlaí:i cartas
da marinha mercante ~rão as seguintes:

Para 2° piloto:
Parte prcparatoria - Portuguez, geographia, e8pecialmenle do Brasil, desenho linear, arit.hmetica, alg-Pbm, geometria plana c no espa.<;o e trigonometria rectiliiwa.
Parte technica - Navegação estimada, mat·inha1·ia, ma}li!lh•·a do.~ navins :1 vela P ~ vapor. Codig-o inlt'l'naeionat de
~ig·na.es <:' o comumm a f odas as barras e pu rios do Brasil.
Nm;õcs de meteorologia nautica.
Pam 1o 11iloto:
Parte teclmica - Tt·igonometria cspherica, noeõcs de asindispensaveis ao estudo da navegação, "navegaçãQ

~rouomia
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astronomica; policia de ·navegacão maritima e fluvial, nocões
de direito commercial marítimo e meteorologia nautica.
Para capitão de cabotagem :
Parte technica - Revisão das materias que constituem
os grupos 7, 8 e 9.
Para capitão de longo curso:
\Parte LPchnica
Navegação aslronolllica, e.speeialmente chronometria e agulhas, noções de machinas e ca.ldeiras empregadas a bordo, policia de navegação marítima e
fluvial, du·eiLo mal'itimo commercial e int:eruaciO'nal e meteorologia nautica.
Para 2° machinista :
Parte preparatoria - Porluguez, desenho linear, arithmetica, algebra, geometria plana e no espaço, trigonometria rectilinea, physica e chimica.
Parte technica - Caldeiras e distiladores de emprego a
bordo, noções indispensaveis de mecanica e de electricidade;
pratica de machinas a vapor alternativas e de motnres a explosão e de combustão interna.
Para f o machinista :
Parte technica - Machinas alternativas e auxiliares, turbinas a vapor, motores a explosão e de combustão interna,
machinas e installacões frigorificu.s, combustíveis. Machinas
e installacões electricas. Noções de desenho de machinas e
rascunhos cotados de pecas de machinas.
Art. 158. Nenhum candidato será submeLtido a exame
sem ter sido inspeccionado de saude e julgado apto.
Art. 159. Os candidatos ás cartas de 2° piloto c 2° machinista só poderão prestar exames da parte tcchnica depois
de approvados, nas materias que constituem a parte preparatoria, pelas mesas examinadoras constituídas na escola, ou
mediante apresentação de certificado de approvacão nessas
materias, passado pelo Collegio Militar, Collegio Pedro II ou
estabelecimento inspeccionado pelo Conselho Superior de
Ensino.
As mesas julgadoras de habilitação dos candidatos ás
diversas cartas serão eonstituidas, vara o ·exame dos grupos
de materias, pelos instructores designados pelo direclor, c
sempre presididas por um chefe de departamento.
Paragrapho unico. Os exames constarão de duas provas:
uma escripta e outra oral, além das graphicas relativas aos
exames de desenho linear e de rascunhos colados.
Art. 160. Os grupos de materias a que se refere o artigo
anterior serão assim constituídos:
Parte preparatoria :
1 - Portuguez;
2- Geographia, especialmente do Brasil;
3- Arithmetica e algebra;
4- Geometria e trigonometria rectilinca;
5 -Desenho linear;
~- Physica e ehimica.
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Parte technica:
7 - Navegaeão estimada, marinharia, manobras dos navios á vela e a vapor, codigo intHrnacional de signaes e o
commum a todas as barras ·e p·ortos do Brasil;
8, trigonometria espherica, noções de astronomia indispenl:!aveis ao estudo da navegação; navegação astronomica,
chronometria e agulhas; meteorologia nautica;
ü, policia de navegação marítima .e fluvial, noções de di··
reito marítimo, commercial e internacional, noções de machinas e caldeiras empregadas a bordo;
10, noções de mecanica, caldeiras e distiladores de empreg-o a bordo. pratica de ma~ h i nas a vapor alternativas e
à e motores de explosão e de combustão interna;
H, machinas alternativas e turbinas a vapor; machinas
auxiliares; combustíveis;
12, motores de explosão c de combustão interna; machinas e inst.allações frigorificas;
13, noções de electricidade; machinas e installacões electricas·
t
desenho de machinas e rascunhos.
Paragrapho unico. Os segundos machinisLas só prestal'ãl,
exame da primeira parte do decimo terceiro grupo.
Art. 161. O candidato reprovado em qualquer grupo preparatorio que não tenha dependeilcia de outro, ou reprovado
em qualquer grupo technico, poderá proseguir nos outros
exames para que se tenha inscripto.
Art. 162. Na parte preparatoria, as approvações e reprovações serão conferidas por materia; na parte technica,
ccrresponderá a approvação ou 1·eprovação ao conjuncto das
matcrias de cada grupo.
Art. 163. A nota final de cada grupo será dada pela
média das duas notas das respectivas provas escripta e oral.
§ t,o Os pontos para os exames da parte preparatoria
versarão sobre os assumptos contidos nos programmas, sendo
organizados pelas respectivas mesas examinadoras, na hora
dos ref,eridos exames e tirado-s á sorte P'elos candidatos.
§ 2 o Aos {~amlidatos a nxame da pat•lc tcchnica serão
concedidas duas horas para o estudo do ponto.
§ 3. As approvações serão assim conferidas:
Simplesmente - 4, 5 e 6;
Plenamente - 7, 8 e 9;
Distinccão - 1 o.
Art. 164. O candidato reprovado em qualquer exame da
parte preparatoria só poderá prestar novo ex:ame depois de
decorridos tres mezes; e aos reprovados em grupos technicos
só será permittid~ nova inscripção depois de seis mezes, mediante, em ambos os casos, pagamento de novos emolumentos.
Art.. 165. Para a inscripção na parto preparatoria obse•rvar-se-ha o estabelecido no Collegio Pedro 11 e na lei do sello.
Paragrapho unico. Para a parte technica ou materias em
conjuncto (parte preparatoria e lechniea) será c-obrada a taxa
de 50$000.
Art. 166. W per miL Lido ao:-; candidatos se inscreverem
unicamente para qualquer dos grupos preparatorios, obser·vando-se, porém, o que está estabelecido no art. 161.
Art. 167. Os candidatos approvados em toda::; as materias necessarias á obtenção das cartas de 2° c i o piloto, capitão de cabotagem e de lopgo curso, só poderão obter ae
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respectivas cartas depois de provarem, eoJil certidão extrahida do rol de equipagem, que teem o tempo exigido pelo
regulamento de Capitanias de Portos, e de apresentarem uma
derrota individual, nas segujntes condições:
Para 2o piloto - Um derrota estimada completa, com
m; respectivos calculos;
Para to piloto - Uma derrota completa, contendo os eatcu los dos pontos observados;
Para capitão de cabotagem - Uma derrota completa de
VIagem de cabotagem, contendo calculos de pontos observados;
Para capitão de longo curso - Uma derrota completa de
vmgem de longo curso, contendo os calculos dos pontos ob·scrvados, por qualquer astro, e o registro diarw dos chro·uometros.
§ 1. Estas derrotas só serão validas se estiverem rubricadas pelo commandante do navio, ou, no impedimento deste.
pelo immediato, e se corresponderem á viagem re~lizada em
l'poca nunca inferior a tres annos.
§ 2. A justificação das derrotas apresentadas 3erá feita
perante uma commissão de tres membros, designados pel·;
director, e ante a qual comparecerá o candidato, ::3endo lavrado pela referida commissão um termo no qual .,e deela··
mrá a acceitação ou a não acceitação da derrota.
Art. 168. Depois de pneenchidas as formalidades do artigo anterior, será passada a carta requerida, segundo o mo·delo adoptado, a qual será assignada pelo director e registrada em livro especial, depois de pagos os respectivos emolumentos.
Art. 169. Aos primeiros e degundos mactumstas 30 poderão ser passadas as respectivas cartas, depois de serem
eJles approvados em todos os exames, e de apresentarem certidão do rol de equipagem pela qual ::3e verifique terem o
tempo de embarque exigido pelo regulamento fie r~apitania""
dn portos.
Art. 17 O. Os exames para 3o machinista, a. qu~ se refere o § 3o do art. 36 da lei n. 4.632, de 6 de ,Janeiro de 1923,
sl'1 serão realizados nas capitanias de 1'' classe, no~ mezes de
abril, julho e novembro, e, á excepção dos feitos 1la Escola
de .Marinha Mercante do Estado do Pará, todos os demais terão suas provas escriptas enviadas á congregação da Escola
Naval, que as julgará em ultima instaneia, e, no caso de ap-·
provação, expedirá a respectiva carta.
Paragrapho uni co. Estes exames constarão da:'\ 3eguintes
materias:
1o, parte preparatoria, constante do regulamento de Capitanias de Portos;
2°, parte technica - noções de caldeira~, de machina.~ a
:vapor, do electricidade, de motor-es, a explosão c a combustão
interna.
Art. 171. Dos examE·S dos candidatos ás cartas de piloto
'ÜU de machinistas serão lavrados termos em livro especial,
assignados pela mesa examinadora.
Art. 172. Os estrangeiros que :;e tenham naturalizado,
que fallarem e e~creverem correntemente o portuguez, e que
fol'ern portadores de cartas de capitão de longo curso e de
primeiro machinista, só poderão obter carta de to pilQto a
2° machinista no caso de se acharem as suas cartas authen0
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ticadas pelos respectivos consulados, e depois de serem approvados nos exames dos grupos technicos exigidos por este regulamento, respectivamente, para i to piloto .e 2° macbinista.
Paragrapbo unico. Nenhum estrangeiro que se tenha.
naturalizado ·será submettido a·os exame3 dos grupos tcchnicos, sem antes ter sido approvado em uma prova de «Portuguez:.. constante de fiictado e de leitura.
Art. 173. Os programmas das materias para os exames
de 1o e 2° pilotos, ~a.pitães de cabotagem e de longo curso,
1° e 2° machinist.as e para 3° machinista, sómente - parte
tecbnica - serão organizados pela Congregação da Escola e,
uma vez approvados pelo ministro da Marinha, deverão s('r
publicados no Diario O{ficial, e distribuídos a todas as Capitanias de Portos, por intermedio da Directoria de Porto;; e
Costas, para conhecimento dos interessados.
Paragrapho unico. Na confecção destes programmaa a
congregação deverá ter em vista que as materias dos grupos
t.echnicos, communs á:s cartas de 1o piloto, capitão de cabotagem e capitão de longo curso, devem ter des-envolvimentos
differentes e compat.iveis com as funcções que o candid~t(,
vae exercer .
CAPITULO XVIII
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

Art. 174. O pes~oal da administração do estabelecimento
será o seguinte:
§ f.• O pessoal militar, 11 saber:
t director (official general) ;
t vice-director (capitão de mar e guerra);

l immediato (capitão de fragata);
secretario (official reformado da Armada);
t engenheiro machinista chefe de machinas e das offie1na~
(official superxor com habilitação comprovada - p()dendo ser reformado); art. 23, do decreto n. 16.339.
de 30 de ,janeiro àe 1924;
4 engenheiros machinistas (capitães tenentes ou primeiros tenentes com habilitacão comprovada, podendo ser :eformados): art. 23 do decreto n. 16.339, de 30 de janeiro de t 924;
3 medicos (capitães tenentes ou primeiros tenentes), sendo u:n
· conferencista de hygiene;
commissario, encarregado do material (capitão de corveta
ou capitão tenente);
commissario, encarregado do pessoal (capitão tenente ou
primeiro tenente):
pharmaceutico (primeiro tenente ou segundo tenente);
cirurgião dent.ista (primeiro tenente ou segundo tenente).
t

§ 2.. O pessoal não militar, a saber: Officiaes de secr~-
taria, um prot.ocollista. um porteiro, dactylographos, continuas. conservadores para os gabinetes, serventes, taifeiro~ e
pessoal contractado, de accOrdo com as tabellas orçamentarias
e.nnualmente qecretadas .
0
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CAPITULO XIX
0,\ OtRECTORIA DA ESCOLA

Art. 175. O director da escola, o qual será official general da Armada, da activa, terá a seu cargo a direcção e administração de tudo o que disser respeito á mesma escola.
Art. 176. E' a unica autoridade da escola que se pôde
communicar directamente com o ministro da .Marinha, em
objecto de f3erviço, erntttindo a sua opinião, sempre que aubmetter á deliberação deste qualquer proposta. requerimento
ou representação.
Art. 177. E' o responsavel, tanto pela execução de tod:as
as disposições regul·amenl.ares, como pelo .cumprimento do
regimento mterno e da') ordens que o Governo julgar conv.:nicnte 1expedir p·alra a escola.
Art. 178. Além ias demais attribuições que lhe são conferidas por este regulamento, incumbe-lhe:
i o, exercer sua acçã~ sob:rre todo o .pessoal da escola, quer
administrativo, quer do ensino, e bem assim. sobre os r1emais serventuarios, tanto civis como milHares;
2°, nomear ou remover todas as pessoas empregadas ao
serviço da e;;:,cola, exceptuando aquelles que, por disposiçõe~
de leis ou de regulamentos, só o possam ser pelo Governo;
3°, corresponder-"e directamente, em objecto de servico.
com qualquer autoridade civil ou militar, excepto os ministros e chefes dos Governos Estaduaes;
4°, impôr, administrativamente e correccionalmente, as
penas estabelecidas pelas leis, regulamentos e demais dJspvsições vig.entes;
5°, indicar ao ministro da Marinha, para o preenchimento
rlos cargos de ensino, os que satisfizol'em ás condições. estabelecidas neste regulamento:
6°, dar posse -a todos os funccionarios nomeados para a
escola, com elies assignando o respectivo termo;
7°, convocar, presidir, adiar, prorogar e suspender as
sessões da congreg·ação, quando julgar conveniente, devendo,
no caso de suspensão, fazer, immediatamente, a necessa·'ta
communicação ao ministro da Marinha;
8°, assignar com os membros presentes as actas das sessões, fazendo marcar o ponto aos ausentes, ainda que tenham
dado aula nó mesmo dia;
9°, approvar as propostas dos chefes de departamento re!ativas á indicação dos nomes dos que deverão constituir as
differentes commissões julgadoras;
10, informar ao ministro da Marinha sobre a pontualidade
e correcção dos funccionarios da escola, inclusive o pessoal
do ensino;
11, dar baixa e praca aos alumnos, mediante autorização
do ministro da ·Marinha;
12, conceder licença e féri·as aos servcntuarios da escola,
inclusive ao pessoal do ensino, de accôrdo com as leis em vigor e as disposições dP~te regulamento;
13, autorizar as despezas que só puderem ser feitas por
('Xpressa ordem sua;
14, trazer o ministro da Marinha ao corrente da marc.ha
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dos trabalhos escolares e dos factos mais importantes que se
derem no estabelecimento, apresentando-lhe, no mez de janeiro de cada anno, um relatorio circumstanciado de todas as
occurrencias havidas até 31 de dezembro do anno anterior.
Art. 17SI. O vice-director, que será capitão de mar e
guerra e chefe do departamento do commando, terá, na escola,
a funcção de commandante de navio, aJ.ém das attribuições
que lhe são conferidas pela Ordenança Geral para o serviço da
Armada e outras disposições deste regulamento e do regimento interno, c.ompete-lhe:
i o, substituir o director em seus impedimentos;
2°, manter, como representante immediato do director, a
efficiencia militar da escola, exercendo su3 acção sobre todos
os chefes de departamentos, instructores, officiaes e demais
pessoal ao serviço da mesma;
3°, ter a seu cargo os deveres determinados pelo director,
com especialidade os que disserem respeito á direcção dos
exercícios geraes, bem como á conservação d:;t disc.iplina e á
!!legurança geral da escola;
4°, superintender os serviços de rer-aração, conservação e
limpeza de todos os edifícios, terrenos, embarcações e matei'ial destinados aos exercícios geraes;
5°, apresentar, no fim de cada período escolar, uma expo~ição resumida dos serviços a seu cargo;
6°, organizar, no fim de cada anno escolar, um quadro
que contenha as notaa de conducta militar, de caracter militar
e de aptidão pratica de cana alumno, sendo a primeira dada
pela média arithmetica das notas de conducta mensalmente
conferidas pelo director, a segunda pela média dos gráos de
caracter militar conferidas pelo mesmo director, no fim de
cada um dos períodos de anno lectivo, e a terceira, pela média
arithmetica das notas obtidas, nos differentes departamentos,
em exercícios geraes e trabalhos praticas nos mesmos executados, attendendo, no calculo de todas as médias, ao criterio estabelecido no paragrapho unico do art. 108, deste regulamento.
Art. 180. Ao ajudante do Cor:p·o de Alumnos, além das
attribuições analogas á~ de ajudante de corpo de organização
militar, terá as attribuições que lhe competem pela Ordenança
Geral para o serviço da Armada e no regimento interno da
escola.
Art. 181. Ao demais pessoal especificado no art. 174,
caberá as attribuições respectivamente definidas na Ordenança Geral para o serviço da Armada, e no referido regimento
interno.
Art. 182. Aos funccionarios a que se refere o art. 174,
§ 2°, além das attribuições definidas neste regulamento, caberão as que lhe forem attribuidas pelo regimento interno.
CAPITULO XX
DISPOSIÇÕES GER.AES

Art. 183. Serão nomeados por decreto o director, o vicedirector, o secretario e os officiaes da secretaria; por portaria
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do ministro da Marinha, os demais funccionarios. Os logares
de serventes e os do pessoal contrac.tado serão prov.idos pelo
director.
Paragrapho unico. Para os logares de conservadores e
serventes, deverão ser sempre aproveitadas ex-pracas da Armada, de bom comportamento.
Art. 184. O secretario será official reformado de qualquer corporação da Armada.
Art. 185. O director e o vice-director tomarão posse em
acto de mostra; todos os demais funccionurios tomarão posse
perante o director.
Art. 186. O director, o vice-director, o immediato, o ajudante do Corpo de Alumnos e mais officiaes, terão, sempre
que fôr possível. residencia na escola.
Art. 187. Não poderão servir em commissões julgadoras
os ehefes de departamentos ou instructores que tiverem com
os P-xaminandos parentesco até segundo gráo, nas linhas asc.endcnf P~ ou descendentes ou na linha transversal.
Nas questões de interesse particular, não r·oderão votar
conjuncfamente os chefes de departamentos ou instructores
que tenham entre si o referido parentrsco.
Art. 188. Quando, entre dous ou mais chefes de departamento ou instructore~. se verificar o impedimento de que
trata o artigo antecedente, só será admittido a votar o mais
antigo.
Quando o mesmo impedimento se verificar entre o director e algum ou alguns daquelles officiaes, votará apenas o
director.
Art. 189. Os chefes de departamento de ensino; os instrucf.ores pertencentes aos mesmos departamentos e os das turmas de g-uardas-marinha; o ajudante do Corpo de Alumnos; os
preparadores, o medico conferencist.a de hygiene e os encarregados dos trabalho~ praticos a que se refere o § 3°, do artigo
13, terão como auxilio, attendendo á natureza especial das
funcções que lhes tocam, ou ao serviço a que são obrigados
fóra do expediente normal, a quantia que f(Jr determinada no
orcamento para 1925.
Art. 190. Será considerado vago o cargo de chefe de departamento, instructor ou preparador aue se afastar de exer~
cicio de suas funccões por mais de 30 dias consecutivos, salvo
por motivo de molestia adquirida em serviço, caso em que o
afastamento poderá se extender ao prazo maximo de um periodo lectivo.
§ 1. No caso de falta de instrucfor, ou preparador. o director immediatamente providenciará para a sua substitui~ão
t.emporaria, fazendo a substituicão prescripta pelo art. 52,
quando a ausencia do chefe de departamento fôr de orrlem a
prejudicar a boa marcha do serviço.
' § 2. O instructor, preparador ou qualquer official quPestiver em funcção de substituição temporaria. perceberá.
lambem, além da sua gratificação, a que competir ao substituido.
Art. 191 . O commandante do navio em que estiverem embarcados aspirantes ou guardas-marinha, providenciará para
a imrnedito. substit.uição de qualquer instructor, quando se dér
impedimento ou vaga.
0
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Art. i 92. O secretario terá as honras de capitão de fragata, se não tiver pátente superior a essé posto, o 1o official
da secretaria as de r.apitão t.enente, os segundos officiaes da
mesma· secretaria as honras de i o tenente.
Para~rapho uni co. Estes serventuarios usarão uniformes
de accôrdo com o que fôr estabelecido no plano geral adoptado
para a Marinha.
Art. 193. O pessoal da administração, do ensino, da secretaria e da portaria, será municiado pela Escola.
Art. 194. Os vencimentos, as licenças e aposentadorias do
pessoal da Escola se regularão pelas leis em vigor.
Art. i 95. Os empregados civis da Escola reger-se-hão,
no tocante a rlescontos por faltas e penas disciplinares, pelo reJrulamento da Directoria Geral de Contabilidade do Ministerio
da Marinha.
Art. 196. O pessoal da administração, do ensino, da secretaria, terá annualmente 30 dias de ferias, concedidas segundo escala, sem prejuizo do serviço.
CAPITULO XXI
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 197. Os act.uaes lentes cathedraticos, professores e
lentes substitutos vitalícios, de accôrdo com a legislação em
vigor. conservarão todos os direitos, garantias e vantagens,
que lhes são asseguradas pelas leis e regulamentos anteriores.
Art. 198. Os actuaes lentes cathedraticos serão obrigados
á regencia do ensino das disciplinas que constituem as suàs
respectivas cadeiras, de accôrdo com o plano de ensino do regulamento anterior, conservando taes re~encias, emquanto
exercidas pelos actuaes titulares ou pelos docentes vitalicios
que venham a subst.ituil-os, rle accôrdo com o disp.osto no
§ 2° do art. 200, o caracter de cadeiras, com todas as prerogativas inherentes a cathegoria docente dos seus titulares.
Paragrapho unico. O act.ual lente cathedrat.ico que na vigencia do regulamento de 1918, regeu a 2• cadeira do 4° anno,
passa a reger o ensino das disciplinas a que se refere a alinea
b) do Departamento de Engenharia Mecanica do presente regulamento, conservando tal regencia, emquanto pelo mesmo
exercida ou pelo docente vit.alicio que venha a suhst.ituil-o, o
caracter de cadeira com todas as preorogativas inherentes a
cathegoria docente do seu titular.
Art. 199. Os actuaes professores serão obrigados á regencia do ensino das disciplinas que constitnem as suas respectivas aulas, de accôrdo com o plano de ensino do regulamento
anterior, conservando taes regencias, emquanto exercidas
pelos actuaes titulares, o caracter de aulas, com todas as prerogat.ivas inherentes a cathegoria docente dos seus titulares.
Paragrapho uni co. - São equiparadas a cadeiras as
aulas que forem regidas, e emquanto o forem, nor professores
com direitos a t.al equiparação assegurados pelo Poder Judiciario.
Art. 200. Os actuaes lentes substitutos serão ohrigados á
regencia do ensino rlas disciplinas que teem leccionado até a
expedição deste regulamento, quer com caracter de ensino auxiliar das suas respectivas eadeiras, quer com o caracter de
aulas dependentes, conservando taes regencias, quer em um caso,
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quer no outro, emquanto exercidas pelos actuaes titulares, o
caracter de ensino auxiliar de cadeiras, na f6rma definida
pelo regulamento approvado pelo decret.o n. 16.022, de 25
de abril de 1923. com todas as prerogativas inherentes a categoria docente dos seus titulares.
§ 1. O actual lente substituto oue na vigencia do regulamento de 1920, regeu o ensino auxiliar da 1• aula do 3° anno,
passa a reger o ensino prat.ico das disciplinas a que se refere
a alinea b) do Departamento de engenharia Mecanica do presente regulamento, conservando tal regencia. emquanto pelo
mesmo exercida, o caracter de ensino auxiliar de cadeira com
todas as prerogativas inherentes a categoria docente do seu
titular.
~ 2. o~ actuaes lentes substit.utos conservarão os direitos
á substituição temporaria dos lentes cathedrat.icos de suas
resnectivas secções ou cadeiras, na f6rma prescripf.a pelo re~nlamento approvado pelo decreto n. 16.022, de 25 de abril
de 1923, cabendo-lhes tambem o accesso ao cargo de lentes
cathedraf.icos, na f6rma prescripta pelo mesmo regulamento,
nas vagas que se derem por morte, iuhilacão, disponibilidade
ou exoneração dos actuaes lentes cathedraticos de suas respectivas secções ou cadeiras.
Art.. 201 . Os actuaes lentes caf.hedraticos e professores
e os actuaes lentes snbstitntos, quando vierem a ter accesso
ao cargo de lente cathedratico, serão obrigados, no ensino de
suas ma terias, a:
1°. comparecer ás aulas e dar liçrões nos dias e horas
marc::~das no horario:
2°, exerC'er a ~iscalizacão immediat.a das aulas e do procedimento que. dentro dellas, tiv·erem os alumnos. impondo
a estes as penas marcadas no art. 134, ns. 1 e 2 deste regulamrnfo:
3°, cumprir. ri·gorosamente, o que estiver determinado no
regimento interno;
4°, marcar. com 24 horas de antecedencia. no minimo. as
prov::ts parciaes. e remett.er á direct.oria, mensalmente. informações precisas sobre o aproveitamento d()s alumnos, a partir de um mez depois da abertura das aulas:
5°, determinar aos seus respectivos substit.utos as repetif~ões ou narte pratica a seguir. no desempenho de suas funcções. e fiscalizar esse desemnenho;
6°. reauisitar do director todos os ob.iectos precisos ao enE=ino ne suas materias:
7°. apresentar á congregacão os programmas de ensino de
sua1:1 materias. de acc~rdo com o regimento inferno e tomar
conhecimento das modificacõ·es que esses programmas venham
a soffrer:
·8°, limitar-se. escrnpulosament.e. ao ensino, dentro dos
limites tracanos pelo refPrido nrogramma;
9°. ~atisfazer as ordens do director. concernentes. já á
disciplina . .fá ao ensino . .iá, finalmente. ás provas dos almimos
e dos pilotos r machinistas mercantes. nas épocas extraordinarias. me~mo nos casos não previst.os neste regulamento·
i 0°, cnmnarecer ás reuniões da congregação, quando ~on
vidado pelo director:
. 11 o. compare·cer ás nrovas nara que forem nesignados. nos
dtas e horas marcados. Julgando-as na f6rma prescripta neste
regulamento e no regimento interno;
0
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i2•, determinar a execuoão dos trabalhos praticos relativ.os á sua cadeira, bem como as excursões scientificas necessarias ao ensino dos alumnos.
Art. 202. E' dever dos actuaes lentes substitutos:
1. ohservar, restrictamente, as determinaoões dos lentes cathedraticos a quem esUverem incumbidos de auxiliar;
2°, substituir os lentes cathedraticos, em suas faltas ou
impedimentos e mutuamente substituirem-s'e, continuando a
exercer as proprias funccões;
3°, satisfazer as obrigacões prescriptas de conformidade
com os ns. f 0 , 2°, SO, 4°, so, 9°, f0° e H 0 do artigo anterior, e
requisitar do director o que fôr necessario para o funccionamento de suas aulas;
4°, auxiliar os lentes cathedraticos nos trabalhos de lahoratorio e observatorio e nas excursões scientificas, dirigindo-as. quando, para isso, forem designados;
5°, proporcionar o ensino das materias que leccionaretn.
de accôrdo com as recommendações dos ]entes cathedrat.icos.
Art. 203. Emquanto existir em serviç.o effectivo do ma~isf.erio na Esoola Naval algum dos actuaes lentes cathedra...,
t.icos, professores ou lentes subst.it11tos vitalícios, aos chefes dos
departamentos de mathematica. physica e chimica. engenharia mecanica. navegaç.ão P marinharia. artilharia e historia, direito e línguas. competirão, em relacão a quaesquer daqu9lles
docentes. em regencia de ensino de disciplina dos respectivos
departamentos. unicamente as attribuiçÕies que lhe são conferidas pelos ns. f o, 2. 3°, 5° e 6° do art. 47 de~ te regulamento.
Art. 204. Em quanto existir em serviço effectivo do magist.erio, em qualquer dos rlepartamentos de mathematica,
physica e chimica. engenharia mecanica, navegacão, marinharia. artilharia e historia, rlireito e linguas. qualquer lente eathectratico ou professor vitalício. as func()ãles de chefe dA departamento comoetirão a taes docentes vitalícios, segundo a
ordPm de precedencia estabelecida neste regulamento.
~ f. o Quando o docente vitalicio a .quem couberem
as
funccões de chefe de departamento. na f6rma do artigo anterior. não acceitar tal incumbencia, será a investidura da
mesma trans:f.erida ao que se lhe seguir, segundo a ordem de
precedenma.
~ 2. o Na falta de docentes vitalicios para exercerem as
fnnc(.'ães de ehefe de departamento. serão elles substituídos
intnrinamf'nf.o por capiUiM rle fra~afa designados pelo minish·n dn Mnrtnhn, rlf' nrrl\rdo com n nltimn parte do art. 81 des'" rf'~nlnml'nto.
Art. 20n. O dor.f\ntr vita li cio que d~sempenhar as fun~~tl'('~ rle r.hl'fe de ~eu respN·.f.ivo departam"'nt.o. exercerá, simult.an~amPnff\ a regencia rlo ensino da disciplina que lhe
competir. percAbendo além doR vAncimentos qne a lei lhe attribue. o auxilio pecuniario de chefe de departamAnto.
Para~rapho uni co. O docente vitalicio que aooeitar o car~o de chefe de deoartamento é ohrigado a comparecer, rliariamente, á escola e a se desempenhar de todas as obrigações estabelecidas no presente regulamento para os chefes de departamento; e a falta de cumprimento exacto dessas obrigacões
importa na perda do cargo, por proposta do director ao ministro da Marinha.
Art. 206. Os actuaes lentes oathedraticos "e professores,
0
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fnrAo parte da Congregação da Escola Naval, exercam ou não
as funcções d,e chefes de departamento.
§ f. o Egualmente, terão assento na con~regacão. com direito de discussão e voto. os actuaes lentes substitutos que se
ncharem, temporariamente, substituindo qualquer lente cafhedratico ou professor, de accôrdo com as prescripções deste
regulamento.
§ 2. o A precedencia entre os mPmbros da congregacão
~erá regulada pelo disnosto nos arts. 207 e 20.8 deRte regulamento, não constituindo o exercício das funcções de chefe de
departamento titulo de precedencia nem mPsmo entre os docentes vitalícios de nm mesmo departamento.
Art. 207. Em todos os actos escolares. os lentes cathedraficos terão precedencia sobre os professare~. e estes, sobre os
lentes substitutos.
Art.. 208 . A precedencia entre docente~ da me~ ma cate~oria será contada da data da posse, se e~ta fôr do mesmo
õia da data da nomeação; se occorrer egualmente de posee e
de nomeação, precederá a maior graduacão: e se. ainda, coincidir haver mmaldade de patente, a precedencia decorrerá de
anl.i~uidadc de paf.fmte ou de praca.
Para!li'apho unico. Quando forem egnacs todas as circumstancias ar,ima mencionaddas. prPcedf'rá o que tiver edade
maior; e, sendo cguaes ainda as idades, decidirá a sorte.
Art. 209. O pessoal vitalicio do corpo docente terá dirr~ito
aos vencimentos. gratificações addicionaes. licencas,
b·ansferencias e .iubilacão de accôrdo r,om o disposto nas lei'i
r• regulamentos para o magisterio do ensino superior rla
nepublica.
Art. 2f0. Perderá um terco dos vencimentos, durante o
primeiro semestre do anno seguinte, o membro vifalicio do
corpo docente que, no exercício do cargo, não leccionar pelo
menos duas tere as partes do programma approvado·.
ArL 2H. Fnra do SPI'Vlço rlo mag-isfrrio. qualqttf'r dor.ente vitalicio só receberá integralmente os seus veneimenfos, nos casos previstos pela lei vigente.
Art. 2f2. Os membros vitalícios do magisterio da Escola Naval não soffrerão, durante as férias, desconto algum
em seus vencimentos. salvo se estiverem 1irenciados n:t fórma
da let.
·
Art. 2f3. Qualquer membro de· magiRt.erio que r~11er intPrinamenV~ o ~nRino d~ qualquer disciplinn. para one f"r
designado, terá dir~ito a um ac!'rcfldmo e~nal :í. f'!'rnf.ifienclio
on ao vencimento que deixar de recchcr o ~nhstit.uitio, nn
fórma da Jegislacão em vi~or.
Art. 2t 4. A percencão das flrat.if:t•nr:fí~A QtJ~ forP.m nbona.das aos dor.f'ntes vifalicios nn f~rmn 1)~c;f ~~ r~~nlarnl"nfn t.er:i
logar tanto durante o servico lcclivo c~omo dur·ant.n nA rtortas.
Art. 215. Os actuaes lentes r.athedratiP.OS. profeF:sores e
lentes substitutos contarão. como tempo effecUvo de servico
no maJ?isterio, para os effeitos de accrescimo de vencimentos
on jubilacão:
1°, o tempo de ~erviço publico em commissões scienti··
ficas:
2°, o numero de faltas por motivo de molestia. não excedentes de vinte por anno on ~f'SRfmta por triennio~
a•. todo o tempo de suspensãr judiciaL quando o docente fOr julgado innocente;

ACTOB

Do

PODER RXEOUTIVO

4•, o· servioo ·gratuito e obrigatorio por lei:
5•, o serviço de guerra;
.
6•, o tempo de servi"'o de instructor, de qualquer escola
da. Marinha, de preparador e de magiderio publico, a titulo
€ff ectivo ou interino.
Art. 216. Conta-se para a jubilação, e P,elo dobro, todo
o tempo durante o qual qualquer membro vitalício do corpo
docente fôr empregado em operações activas de guerra. se não
fôr computado para outros effeitos.
Art. 217. No caso de accrescimo de ma terias ou de ~up
pressão das disciplinas que constituíam as suas cadeira!'1,
aulas e outros cargos de ensino, o~ docentes vitalicios, que
não podem perder os seus lagares si não nos termos das dis ·
posições em vigor, serão considerados P-m disponibilidade com
OR vencimentos integraes, sendo-lhes garantidos todos o~ direitos e vantagens asseguradas pela legiRlacão vigente.
Paragrapho unico. Gosarão. igualmontP.. de taes vantagens duranh~ qualquer interrupção que soffrer o ensino de
suas discinlina~. por deliberação rlo Governo.
Art. 218. Aos docentes vitalícios quando offir.iaes ge.
neraes, o Governo - se julgar conveniente - poderá conceder disponibilidade mediante requerimento.
Art. 219. As férias do corpo docentP começarão no dia
em que terminarem os trabalhos do 2° período rlo anno lect.ivo e terminarão na vespera da aberh1ra das aulas do anno
~eguinte, sendo interrompidas sómente por outros trabalho~
previstos deste regulamento e por serviço publico urgcnf P.
Art. 220. Os actnaes docentes vif alicioR fi ca.m suj ri tos
á'l penas de a.dvcrt.encia, suspensão e perda do cargo.
§ t.• Os que não apresentarem os seus programmas P.m
tempo opportuno. os que faltarem ás sessões da congregação.
~em motivo jnstilficado e os que deix~rem d(' comparecf'r para
desempenho dos seus deveres, por e~paço de oito dias, sem
que justifiquem as suas faltas, ficarão su.ieifo!=l, alPm dos de!l!contos em fo1lm de pagamento, á advertencia applicada nelo
director.
§ 2.• Os que faltarem com fi re:::neito ao rlirect.or. ao~
ElAUf:l collegas P. á propria dignidade do corpo dor.ente, soffrerão a pPna de suspensão de oito ~:~. trinta dias, imposta pela
congrep;ação.
~ 3.0 Os que abandonarem as suas funrções por mais de
t.rinta dias, sem justificação legal. ou se a~fastarem dellas,.
durante quatro anno~ consecutivos. para exercerem ont.roC!
car~os Pstranhos ao magisterio. excepto os de eleição popular.
perderão o cargo, que será declarado vago pelo Governo.
Art. 221. O membro vitnlicio do corpo docente que, dentro de um mez, não comparerer para tomar pos~e. ~em communicar razão justificativa rla demora. perderá o di1·eif.o ao
logar para o qual tenha sido nomeado.
Art. 222. Incorre em falta o docente vitalício:
t •, que deixar de comparecer a qualquer dos actos es~olarm~ a que fôr obrigado nor este regulamento;
2•, que não comparecer para dar a sua aula, á hora marcada no horario;
ao, que, sem motivo justificado. se retirar da sessão da
congre~acão, antes de terminados os seus trabalhos.
Ari. 223. As faltas. quando justificadas dentro do oraZ\l de oito dias accarretarão sómenfe o desconto da gratificação respectiva.
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Art. 224. Serão dispensados do desconto da gratilficacão
em um mez:
a) até duas faltas. com ,justificação acceita pelo director,
ao docente vitalicio a quem competirem tres anlas por semana:
b) uma falta, com ju~tificacão acceita pelo directnr.
:íquelle a quem competirem duas aulas por semana.
§ Lo Pelas demais faltas. mesmo qnando justificadas. perderá o docente a gratificação correspondente a cada dia em
que faltar.
§ 2. Nenhuma falta será discensada ao liocente a quem
competir uma aula por semana, mesmo ouando devidament~
j 11 Rt.ificada.
~ 3. A ausencia não justificada acarretarft para o docente
'1 nerda do vencimento integral do dia corresponliente â sua
falta.
~ 4. Os descontos pelas faltas dadas pPlo~ membros do
corpo docente serão feitos nas respectiva folha de pagamento.
Art. 225. As faltas dos docentes vitalicios ás sessões da
Congregação ou a quaesquer actos ou funcções a que forem
obrigados por este regulamento, serão contadas como as que
se derem nas aulas.
§ 1.° Coincidindo, no mesmo dia, trabalho de aula e Cong~egação, a abstencção de um destes importará em uma falta.
§ 2. O trabalho da Congregacão preterirá a qualquer
outro.
Art. 226. Incorrerá em falta o docente vitalicio que, sem
jnst.ificação apreciada pelo director, se retirar da sessão da
Congregação. antes de terminados os trabalhos da mesma.
Art. 227. Have:rá um livro de ponto em que se registt·a,·l'ão as faltas de comparecimento aos actos escolares dos membros vitalícios.
Art. 228. Os actuaes lentes cathedrat.icos e os professores terão as honras do posto de capitão de fragata, e os actuaes
lentes substitutos. as honras do posto de capitão de corveta.
Art. 229. Os docentes vitalícios da Escola Naval aos quaes
~e refere o artigo anterior usarão os uniformes que forem
determinados no plano geral adoptadn para a Marinha e de
nccôrdo com o respectivo regulamento.
Art. 230. O uniforme será obrigatorio em todos os actos
escolares, tanto para os civis como para os militares, sendo
que, nos actos solemnes e posse do director. vice-director e
membros do corpo docente, como nas provas publicas de concurso, será usado o 2° uniforme.
Art. 231. Podel"á o ministro da Marinha, como recompensa ao merecimento, mandar um docente vitalicio em viagem de instruccão aos paizes mais adeantados, cedendo-lhe
os meios necessarios á sua subsistencia, transportes e pesquizas.
Paragrapho uni co. A escolha desse docente será feita pelo
ministro da Marinha, competindo a este dar as devidas instrucções.
Art. 232. Ernquanto forem leccionadas por lentes vitalícios as alineas a) e c) do departamento de mathematica; a
alínea a) do departamento de phy:-:;ica e chimica; a alinea a)
do departamento de navegação; a alínea a) do departamento
0
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de engenharia mecanica; a~ cinco lic~es semanaes attribuida~
n cada nma de111~as disciplinas serão dadas, t.res pelo lente
cathedratico. e duas pelo respectivo lente substituto.
Art. 233. Emquanto forem leccionadas por docentes vitalicios as alineas c) do departamento de navegacão e h) e c)
do departamento de engenharia mecanica, as quatro lições semanaes aUribuidas a cada uma dessas disciplinas serão dadas
duas pelo lente cathedratico e duas pelo respectivo lente substituto.
Art.. 234. Em quanto fôr leccionada pelo lente cathedrat.ico a alinea b) do departamento de physira e chimica, tres
das cincn lições determinadas para o ensino, nos dous periodos do terceirn anno, serão dadas pelo lente cathedratico, e
as dnas restantes pelo respectivo lente substituto.
Paragrapho unico. O ensino da alinea c) do mesmo denartamento. no primeiro período do 4° anno, será feito pelo
respectivo Iente substituto.
Art. 235. Emquanto fôr leccionada por lente cathedrat.ico a alinea d) do departamento de physica e chimica. as quaf.ro lieõe1=1 1=1emanam~ aUribuidas a. esta disciplina, no segundo
periodo do 2° anno, serão dadas duas pelo lente cat'hedratico
e duac; peJo lente substituto, e as cinco lições semanaes determinadas no primeiro período do me~mo anno serão dadas
tres pelo lente cathedratico e duas pelo respectivo lente substituto.
Art. 236. Em quanto fôr leccionada pelo actual docente
vitalicio a alinea d) do departamento de navegação, ao mesmo
sómente competirão as duas lições semanaes attribuidas a essa
disciplina no primeiro periodo do 2° anno.
Art. 237. A correspondencia entre o director e os membros vital i cios do corpo docente será feita por meio de officio.
Art. 238. O actual secretario, em quanto se mantiver em
exercício, perceberá, além dos vencimentos fixados nas tabellas orcamentarias para o seu cargo, o soldo de sua patente de
reforma.
Art. 239. Emquanto estiver em exercício o actual subsecretario, exercerá elle as funcções de 1o official e terá o
accesso ao cargo de secretario, quando houver vaga.
Art. 240. O actual 2° official interino passará a exercei"
as mesmas funcções, com caracter effectivo, mediante apostilla do respectivo titulo.
Art. 241. Os actuaes aspirantes ficarão sujeitos a todas
as disposições deste regulamento, excepto quanto á parte referente ao preenchimento das vagas do Corpo de Officiaes
Commissarios, que só começará a vigorar para os que se matricularem a partir de 1924, inclusive.
Art. 242. Fica o director autorizado a pôr em pratica, a
titulo provisorio, quaesquer modificações do regimen de cursos e provas parciaes, impostas pelas condições materiaes.
Art. 243. Os casos omissos ou não previstos neste regulamento serão regidos pelo que fôr estabelecido no regimento
interno ou nas resoluções especiaes do ministro da Marinha .
., Art. 244. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1924. - Alexandrino Faria de Alencar.
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PILOTOS E MACHINISTAS PARA A MARINHA MERC.NNTE
(Modelo de carta a que se refere o art. fi&S deste regulamento)
ARMAS DA REPUBLICA
MINISTERIO DA MARINHA

Em nome do Governo rln n0nnhlit>a rlos Estados Unidos do
Brasil . . ............................................. .
director da EscoJa Naval.
Faz saber aos que esta CARTA virem que ............... .

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

para exercer as funcções de .............................. .
da marinha mercante; pelo que gozará de todos os privilegias e isenções que legalmente lhe competem.
Dada na Escola Naval, em .... de ...................... .
de 19 .... E eu, ........................................ .
Hecretario da Escola Naval, a fiz.
(No verso os seguintes dizeres) :
Filiação e signaes característicos e assignatura do
possuidor desta carta.
Filho de ....................................... .
Natural de ..................................... .
Idade ...................... Côr ............... .
•Cabellos ................. ~ . . Barba ............. .
Estatura
o

o • • • • • o o o o • • • • o. o. o.

o •• o o o o

o . o . o • • o o o'OJ

Signaes particulares
Assignatura
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • '•.1

Annexo.

DECRETO N. 16.407 -

DE

12

DE MARÇO DE

1924

Estabelece a situação dos sargentos da Armada, em face do
art. 6° do drecto n. 16.213, de 28 de novembro de 1923,
e dá outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista o que lhe expoz o ministro de Estado dos Negocios da Marinha, sobre a convenienci~ de serem estabelecidas
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regras que definam a situação dos sargentos da Armada, e na
fórma do art. 48, n. f, da Constituição Federal, decreta:
Art. f . o O posto de 3° sargento, creado pelo art. 6° do
decreto n. 16.21a, de 28 de novembro de 192a, constitue um
estagio de todos os quadros do pessoal subalterno da Armada,
na categoria de "Inferiores".
§ 1. o Os segundos e terceiros sargentos terão rancho juntamente com a guarnição (praças), presidindo áa respectivas
mesas os mais antigos, rpsponsaveis pela manutenção da ordem
e da disciplina que deverão ser ahi observadas.
§ 2. o Alojarão nas cobertas destinadas ás guarnições dos
navios, onde terão Jogares separados, não lhes sendo permittido occupar os alojamentos destinados aos sub-officiaes e
primeiros sargento:;;.
§ 3. o Gosarão de todas as vantagens inherentes aos "Inferiores", pelas disposições em vigor, podendo pertencer tanto
ás companhias de "Sem Especialidade", como a todas as "Especialidades" da secção de "Auxiliares-Especialistas" do Corpo
de Marinheiros Nacionaes.
§ 4. o Terão os terceiros sargentos os vencimentos na
fórma estabelecida pelo art. 8 do decreto n. 16. a39, de ao
de janeiro do corrente anno e art. 6° do decreto n. 16. 21a, dP
28 de novembro de 192a, approvado pelo art. 56 da lei numero 4. 79a, de 7 de janeiro de 1924.
§ 5. o Serão sempre empregados nos serviços e nos trabalhos proprios de suas especialidades, de accôrdo com o que
dispuzerem os respectivos regulamentos.
Art. 2. o A partir da data do presente decreto, nenhum
cabo poderá ser promovido directamente a 2° sargento.
§ 1. o Os cabos que até esta data já houverem satisfeito
as condições exigidas para o accesso ao posto de 2° sargcnf o,
de accôrdo com o regulamento do Corpo de Marinheiros Nacionaes, serão, antes, promovidos a ao sargento, e, sómente
depois de dez meze~ de estagio neste posto, poderão ser promovidos, sem mais outras exigencias technicas, a segundos sargentos, si houver vaga, e de accôrdo com o orçamento.
§ 2. o No corrente anno só haverá promoção de ao sargento para o pessoal do Serviço Geral de Machinas, a que se
refere o decreto n. 16.21a, de 28 de novembro de 1P23 (artigo 45, n. IX, da lei da despeza) .
Art. a. o O Governo fixará, nos regulamentos que expedil-, os effectivos dos sargentos, nas diversas especialidades
existentes na Marinha, tendo em vista as organizações internas que forem approvadas para os navios, corpos e estabelecimentos navaes.
Art. 4. o O posto de ao sargento fica extensivo ao Batalhão Naval, nas mesmas condições prescriptas no presente decreto.
Art. 5. o Os terceiros sargentos terão os mesmos uniformes usados pelos segundos e primeiros sargentos, e usarão
tres divisas.
Art. 6. o Os postos de ao, 2° e 1° sargento constituem
estagio indispensaveis ás praças para o accesso á categoria
de sub-officiaes, cuja graduação, em qualquer quadro ou especialidade, fica sendo, exclusivamente, a de sargento-ajudante.
Paragrapho unico. Aos primeiros sargentos applica-se o
disposto no art. f o, § ao, do presente decreto, e aos actuaes
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segundos sargentos não são applicaveis os §§ 1. e 2° do referido
art. f.
Art. 7. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, f2 de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
0

0
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ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 16. 408 -

DE

12

DE MAnço DE

1924

Regula a situação dos alumnos da extincta. Escola de Machinistas A.uxiliares e dá outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Attendendo ao que lhe expoz o ministro de Estado dos
Negocios da Marinha, tendo em vista o art. 14 do decreto
n. 16.213, de 28 de novembro de 1923, e na forma do art. 48,
n. 1, da Constituição Federal.
Decreta:
Art. 1. Tendo ficado cxtincta a Escola de Machinistas Auxiliares, conformé dispõe o art. 14 do decreto n. 16.213, approvado. pelo artigo 56, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de
1924, e emquanto não é regulamentada a Escola de Conductores, creada pelo referido al'lt. 14 ,os actuaes alumnos do 2°
anno da escola farão, no corrente anno, como alumnos externos, um curso technico, subdividido em dous pei'iodos, das seguinte materias:
0

/

0

pertodo

1• aula - Noções de mecanica, de chimica e de electricidade - 3 vezes de 1 hora, por semana.
2• aula - Nomenclatura das machinas em geral, lubrificantes - 3 vezes de 1 hora, por semana.
3• aula - Rascunhos cotados - 2 vezes de 2 horas, por
semana.
4• aula- Trabalhos nas officnias, de montagem, desmontagem e ajustamento das machinas - 2 horas, diariamente .
.2° periodo

t• aula - Geradores de vapor marítimos, funccionamento e conducção -Tres vezes de uma hora, por semana.
2• aula - Machinas a vapor alternativas c turbinas a
vapor - Tres vezes de uma hora, por semana.
3• aula - Desenho de machinas - Duas vezes de duas
horas, por semana.
4• aula - Continuação dos trabalhos nas officinas de
montagem, desmontagem e ajustamento das machinas - Duas
horas, diariamente.

§ 1.o Os per iodos .terão a seguinte duração :
1° periodo - De 15 de abril a 15 de agosto.
2° per iodo - De 31 de agosto a 31 de dezembro.
§ 2. 0 De 15 de agosto a 31 do mesmo mez serão realizadas as provas do 1o período, sendo desligados os alumnos que
obtiverem gráo inferior a 4..
De 31 de dezembro a 15 de janeiro serão realizadas as

provas do 2° p·eriodo, sendo desligados os alumnos que obtiverem gráo inferior a 4.
§ 3. Serão observadas neste curso as disposições do regulamento da extincta Escola de Machinistas Auxiliares que lho
forem applicaveis e não collidirem com o disposto no prebente decreto.
Art. 2. Os alumnos que pertencerem ao quadro de ''Arlitices de Machinas, poderão concorrer ás provas de capacidade que forem estabelecidas para os effeitos de transferencia
de quadros, de accôrdo com a ultima parte da alínea a do
ar't. 16 do decreto n. 16.213, de 28 de novembro de 1923.
Paragrapho unico. Os que preferirem continuar o curso
na fórma prescripta nos artigos 1o e 3° serão, uma vez approvados, incluídos no quadro de 4:Conductores-machinistas),
respeitadas as antiguidades relativas de classe que possuírem,
conforme dispõe o art. 20, do decreto n. 16.339, de 30 de
janeiro do corrente anno.
Art. 3. Terminado o curso technico a que se refere o
art. 1°, os alumnos que forem approvados serão mandados
embarcar em navios typo «Minas Geraes,, onde terão, com um
mstructor, para esse fim designadq, ins~rucção pratica adequada, durante 10 mezes, sendo antes promovidos a primeiros
sargentos "auxiliares-machinistas" da Secção de Auxiliares Especialistas, os que tiVerem graduação inferior á deste posto.
Art. 4.° Findo o perwdo de mstrucção a que se retere o
artigo anterior, serão submett1dos a exame, e os approvados
entrarão para o quadro de <~:conductores-machinistas), como
sub-officiaes de 2& classe, os que forem de classe inferior a 1&.
Art. 5.• Os alumnos que forem reprovados, em qualquer
época, serão desligados da escola e mandados servir no quadro,
F.e~ão ou companhia do pessoal subalterno do serviço de machinas a que corresponderem suas especialidades, com a graduação que possuírem na occasião do desligamento.
Art. 6. Os que já foram classificados como c:conductores, serão desligados da escola.
Art. 7. O Ministerio da Marinha expedirá as instrucções
necessarias á boa execução do presente decreto, podendo alteI ar as datas dos períodos .
.
Art. ~. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 12 de marco de 1924, 103° da Independeneia e 36° da Republica.
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ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Farif' rle Alencar.
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DECRETO N. 16.409 -

DE

12 DE MARÇO DE 1924

Manda alterar os cunhos das moedas divisionarias de prata do
valm• de 2$ e de cobre e alumínio dos valores de 1.$ e 500
réis
O Presidente da Republica dos Estados Unidos· do Brasil,
attendendo ao que dispõe o n. 1.00 do art. to da lei n. 4. 783,
de 31 de dezembro de 1923, resolve:
Art. 1 . " As moedas nacionaes de prata do valor de 2$
e as de cobre e alumínio dos valores de 1.$ e 500 réis, que se
cunharem de ora em deante conservarão o peso, liga, tolerancia e modulo .lá determinados em leis, e obedecerão aos caract PrisUeos seguil,lles:
As moedas nacionaes de 2$ terão no anverso a effigie da
Republica, circumdada por 21 estrellas, representando os Estados, separadas por um filete e por uma ordem de perolas;
no reverso terão os ramos de fumo e café, ladeando o valor e
sobre este o feixe consular, no exergo a era e no contorno a
inscripção - Republica dos Estados Unidos do Brasil.
As moedas de cobre e alumínio dos mencionados valores
terão no anverso a figura de Céres, ornada por 21 estrell3.18,
symbolizando os Estados e na frente da figura o Cruzeiro do
Sul; no reverso os ramos de café e algodão, com o valor no centro, por cima a estrella da União, encimada pela palavra Brasil, e por baixo a éra do cunho.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 1.2 de março de 1924, 1.03° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

DECRETO N. 16.410-

DE

12

DE MARÇO DE

1924

Abre, ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores, o credito
especial de 45:260$, para pagamento, em 1.923, de diarias
aos officiaes de justiça das Varas Criminaes e Pretorias
desta Capital
O Presidente rla Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do art. 18 da lei n. 4; 632,
de 6 de janeiro de 1923, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
nos trrmos do art.. 93 do regulamento approvado pelo decreto
n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve abrir, ao Ministeria da Justiça e Negocios Interiores, o credito especial de
quarenta e cinco contos duzentos e sessenta mil réis
( 45 :260$000), para pagamento aos officiaes de justiça das Varas Criminaes e Pretorias desta Capital, das diarias que lhes
foram concedidas, pelo art. 17 do.decreto legislativo n. 4. 555,
Leia de 1924 -

Vol. Il

29
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de to d& agQstoi de .{922, para passage.ns e transporte e correspondentes ao anno de i923.
. Rio de Janeiro, 1? de marco de 1924, i03° da Indepen•dep.cia .e -ª6° da Repubhca.
ÂRTHUR DA

SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

bECRETO N. 1G.411-

DE

12

DE MARÇO DE

1924

Concede á ltfelba Manufacturing Company auto1'ização pm·a
funccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Melba Manufacturing Company,
com séde em Wilmington, Estado de Delaware, Republica dos
Estados Unidos da America, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Melba Manufacturing Company autorização para funccionar na Republica, com os estatutos que apresentou e mediante as clausplas
que a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado
dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a
JDeSina sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas
pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 12 de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

M1:guel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. i6.4U., desta data
I

A . sociedade anonyma Melba Manufacturing Company é
obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos e
illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com o Governo, quer com
particulares, podendo ser demandado e receber citação. inicial
pela sociedade.
li

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão suJeitos unicamento ás respectivas leis c tr:cgulamentos c a jurisdicção de
seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
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excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não
poderão servir· de base para qualquer reclamação, concernente
á execução das obras ou serviços a que elles se referem.

III
Fica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a sociedade tenha de fazer nos respectivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização par2 funccionar na Repuhlica si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorização é dada sem preJUIZO
do principio de achar-se a sociedade sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis ( 1 :000$) a cir1co contos de réis (5 :000$) e,
no caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 12 de março de' 1924. - Miguel Calmon
du Pin e Almeida.

----

{'DECRETO N .. 16. H2 -

DE

13

DE MARÇO DE

1924

Crê a uma rep1•esentação permanente do Brasil junto á Liga
das Nações
O Presidente da Republ'ica dos Estados Unidos do Brasil,
·att.endendo á conveniencia de regularizar a participação effectiva do paiz nos trabalhos da Liga das Nações, de cujo consolho executivo vem fazendo parte o Brasil, desde a assignatura do pacto de Versailles, resolve :
Art. i . o Fica organizada, em Genebra, uma representação
permanente junto á Liga das Nações, a qual se comporá de um
representante com as prerogativas, vencimentos e representação de Embaixador, pagos pela verba "Extraodinarias do Exterior", emquanto o Congresso não fixar dotação propria no
orçamento, um Ministro adjunto, designado, titulo temporario, entre os Ministros Residentes, um Primeiro e um Segundo
Secretarias de Legação, escolhidos entre os avulsos, e os assessore·s technicos, que já ali i estão servindo.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 13 dA março de 1924 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA
Jot~é

SILVA

BERNARDES.

Felix Al1,e.c: Pacheco.

DECRETb N. 16.413 -

DE

13

DE MARÇO DE

192.í

Faz publica a declaração da Hungria sobre a Convenção Sanita1'ia Internacional de 1903
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
faz publica a declaracão do Governo Hungaro sobre a Convenção Sanitaria Internacional de 3 de dezembro de 1903, e as
precedentes, da mesma r.atureza, assign~das a 30 de janeiro
de 1892, 15 de abril de 1893, 3 ·de abril de 1894 e 1.4 de marco
de 1897, conforme comp1unicou ao 1\Iinisterio das Relações
Exteriores a Embaixadá da Republica Franceza nesta Capital,, por nota n. 16, de 29 de janeiro proximo passado, cuja
. iraducção official acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 13 de març.o de 1924, 103° da Independencia e 36° da Rcpublica.
ARTHUR DA

SILVA

BERNARDES.

José Feliz Alves Pacheco.

Traducção:
Embaixada da Republica Franceza no Brasil, n. 16 Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 1924.
Senhor Ministro,
A pedido do Governo Hungaro, estou encarregado por
meu Governo de notificar ao Goveroo Federal a nota junta,
·que foi dirigida ao Governo Francez pela Legação da Hungria
em Paris, a 7 de junho de 1923 :
''Entre os tratados, convencões e accôrdos plurilateraes
que, desde a entrada em vigor do Tratado de Trianon e sob
reserva das disposições nelle contidas, serão sómente applicadas entre a Hungria e as Potencias Alliadas e Associadas que
delle são partes, o artigo 217 do Tratado de Paz designa sob
o ri. 16 a Convenção Sanitaria de 3 de dezembro de 1.903, assim
·como as precedentes convenções da mesma natureza, assignadas a 30 de janeiro de 1892, 15 de abril de 1893, 3 de abril
de 1894 e 19 de marco de 1897."
"Tendo em vista que o Tratado de Trianon foi concluído
entre as Potencias Alliadas e Associadas. de uma parte, e a
Hungria, da outra, suas disposições, assim como as que concernem á applicacão renovada de certos tratados, convenções
e accôrdos, não são applicaveis ás relacões existentes entre a
Hungria e os Estados que subscreveram os tratados, convencões e accôrdos enumerados nos artigos supra mencionados ou
que a esses adheriram, mas não são Potencias Alliadas e Associadas."
"Em consequencia, e para prevenir difficuldades que poderi~m surgir de uma divergencia de opiniões sobre a questão
da manutençã.o dos ditos tratadost convenções e accôrdos no
que concerne ás relações da Hungria em face dos Estados que
não pertençam á categoria de Potencias Alliadas e Associadas,
a Legação da Hungria tem a honra de declarar, em nome do
Governo Real da Hungria, que a Hungria, apezar da ~issolu-
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cão da 'monarchia austro-hungara e não ,obstante o artigo 2i 7
do Tratado de Paz, reconhece estar ligada pela Convenção Sanitaria ~de 3 de .~ezetnbro ·de -!903. Respêctivamente, em relação aos Estados que assignaram as convenções sanitarias
anteriores, enumeradas acima, ou tenham a ellas adh~rido,
mas não tenham ratificado a Convenção Sanitaria de 3 de
dezembro de 1903 ou não tenham a eUa a-ccedido, .ena reconhece estar ligada pelas Convenções precedentes acima mencionadas. A Hungria applicará, portanto, para o futuro, a
dita Convenção respectivamente, as ditas Convenções em relação a todos os Estados que dellas são partes contractantes,
ajuntando, todavia, que, em virtude do segundo paragrapho
do artigo 91 do Tratado de Trianon, ella ~enunciou a toda
par·ticipação no Conselho Sanitario Marítimo e Quarentenario
do Egypto e consentiu, tno que lhe concerne, em transferir ás
autoridades egypcias os poderes deste Conselho."
"A presente notificação deve ser tomada como tendo,
sómente, um caracter declarativo, de modo a não deixar subsistir nenhuma duvida concernente á manutenção das convenções em questão por parte da Hungria, a qual - si bem
que diminuída pelo Tratado de Paz - no ponto de vista do
direito constitucional htingaro, é identica ao antigo Reino da
Hungria, o qual, no tempo do dualismo, formava com a Austria a outra parte componente da antiga monarchia austrohungara. Segue-se, portanto, que a dissolução da monarchia,
isto é, a extincção da connexão constitucional entre a Austria
e a Hungria- em si mesma- não modificou o vigor dos tratados, convenções e accôrdos internacionaes que foram concluídos no tempo do dualismo pela accessão constitucional da
Hungria."
Queira acceitar, Senhor Ministro, a segurança de minha
alta consideração.
O Embaixador de França - A. R. Contv.
Sua Excellencia o Senhor Felix Pacheco, Ministro das Relações Exteriores - Palacio Itamaraty.

DECRETO N. 16.414 -

DE

13

DE MARÇO DE

1924

Publica a adhesão da ilha Reunião á Convenção Radiotelegraphica Internacional assignada em Londres a 5 de julho
de 1912
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da ilha Reunião á Convenção Radiotelegraphica Internacional assignada em Londres a 5 de julho de
1912, conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores a Embaixada Britannica nesta Capital, por nota de 21
de fevereiro de f 924, cuja traducção official acompanha este
decreto.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA

SILVA BERNARDES.

José Feli:J: Alves Pacheco.

ÁCTOB
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Traducc~a:. ~t~~Qial :
. , Embaixad&: Britannica --.. n. 23 - Petropolis, 21 de fevereiro de .1924.
Senhor Ministro.
Com referencia á minha nota n. 131, de 7 de novembro
de 1923, relativa á Convenção Radiotelegraphica Internacional.
assignada em Londres a 5 de julho de 1912, tenho a honra de
informar a Vossa Excellencia, de ordem de meu Governo, que
lhe lfoi notificada a seguinte adhesão á referida Convenção, na
data abaixo mencionada :
Reunião, 29 de outubro de 1923.
Prevaleco-me desta opportunidade para reiterar a Vossa
Excellencia as segurança da minha mais alta consideração.
John Tilley .
.:. ~A' Sua Excellencia o Senhor Felix Pacheco, Ministro dos
Negocios Estrangeiros - Rio de Janeiro.

DECRETO N. 16.415-

DE

13 DE MARÇO DE 1924

Promulga a adhesão do Brasil ao ajuste 1·elativo á consm·vação
ou ao restabelecimento dos direitos de propriedade industrial aftingido.Y pela guerra mundial, assignado ern
Berna a 30 de junho de 1920.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sanccionado pelo decreto n. 4. 750, de 17 de novembro de 1923, a resofução do Congresso Nacional, que approvou a adhesão do Brasil ao Ajuste relativo á conser·vação
ou ao restabelecimento dos direitos de propriedade industrial
attingidos pela guerra mundial, assignado em Berna, a 30 de
junho de 1920; e tendo sido confirmada essa adhesão em 1O de
janeiro ultimo, conforme communicou, por nota n. 1.071/52,
(Je 20 de fevereiro ultimo, ao Ministerio das Relações Exteriores, a Legação dá. Suissa nesta Capital.
Decreta que o mesmo Ajuste, appenso por cópia ao presente decreto, seja executado e cumprido tão inteiramente·
como nelle se contém.
Rio de Janeiro, 13 de março de 1924, 103" da Independencia. e 36" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

Arrangement - Concernant - t • conservation ou le
rétablissement des droits de propriété industrielle atteints par
la guerre mondiale.
(Du 30 juin 1920.)
Les Plénipotentiaires soussignés des Pays membres de
l'Union internationale pour la protection de la propriété in-
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dustrielle, düment autorisés par leurs Gouvernements res,Pectifs1 ont, d'un commum accord et sous réserve de ratificatwn,
arrêté le texte suivant destiné à garantir et à facilitar l'exercice normal des droits de propriété industrielle at.teints par
la guerre mondiale:
Art. 1. - Les délais de priorité, prévus par l'article
4 de la Convention internationale de Paris du 20. mars
:l883, revisée à Washington en HH1, pour le dépôt ou l'enregistrement des demandes de brevets d'invention ou modeles
d'utilité, des marques de fabrique ou de commerce, des dessins
et modeles, qui n'étaient pas encore e:xpirés le 1er aôut 1914
ct ceu:x qui auraint pris naissance pendant la guerre ou auraient pu prendre naissance si la guerre n'avait pas eu lieu,
seront prolongés par chacunc des Hautes Parties contractantes
en faveur des titulaires des droits reconnus par la Convention
précitée, ou leurs ayants cause, jusqu'à l'expiration d'un délai
Cle six mois à partir de la mise en vigueur du présent Arran-·
gement.
Toutefois, cette prolongation de délai ne portera pas
atteinte aux droits de toute Haute Puissance contractante ou
de toute personne qui seraient, de bonne foi, en possession,
au moment de la mise en vigueur du présent Arrangement: de
droíts de propriété industrielle en opposition avec ceux demandés en revendiquant le délai de priorité. Elles conserveront la jouissance de leurs droits, soit personnellement,
soit par tous agerits QU titula:ires de .licence auxquels elles les
auraient concédés avant la m1se en v1gueur du présent Arrangement, sans pouvoir, en aucune maniere, être inquiétées ni
poursuivies comme contrefacteurs.
Art. 2.- Un délai d'Úne aimée à partir de la mise en vigueur du présent Arrangement, sans surtaxe ni pénalité
d'aucune sorte, sera accordé aux titulaires des droits reconnus
par la Convention pour accomplir tout acte, remplir toute
formalité, payer toute taxe et généralement satisfa1re à toute
obligation prescripte par les ·lois et reglements de chaque État
pour conserver ou obtenir les droits de propriété industrielle
déjà acquis au 1 er aoüt 1914 ou qui, si la guerre n'avait pas
eu lieu, auraient pu être acquis depuis cette date, à la suíte
d'une demande f ai te avant la guerre ou pendant sa durée.
Les droits de propriété industrielle qui auraient été
frappés de déchéance par suíte du défaut d'accomplissement
d'un acte, d'exécution d'une formalité ou de payement d'une
taxe seront remis en vigueur, sous réserve des droits que des
tiers possédent de bonne foi sur des brevets d'invention ou des
modeles d'utilité ou · sur des dessins et modeles industriels.
Art. 3.-La période comprise entre le pr aoüt 1914 et
la date de la mise en vigueur du présent Arrangement, n'en~
trera pas en ligne de compte dans le délai prévu pour la rnise
en exploitation d'un brcvet ou pour l'usage de marques de
fabrique ou de commerce ou l'exploitation de dessins et modeles industriels; en outre. il est convenn qu'aucun brevet,
marque de fabrique ou de commerce ou de~sin ou modele indu~triel qui était encore en vigueur au 1er
aoút HH4 ne
pourra être frap:pé de déchéance ou d'annulation du seul chef
(1
non-exploitatwn ou de non-usa~e avant l'expiration d'un
délai de deux ans à partir de la m1se en vigucur du présent
Arrangement.
Art. 4. - Les dispositions du présent. Arrangement ne
comportent qu'un minirnum de protection; elles n'emp~chent
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pae de revendiquer l'application de prescriptions plus larges
qui, seraient · édictées par législation , intérieure · d'un pays
contra.ctant; ellee laissent · également · ·subeister les accords
plus favorables: et non contraíres que les· Gouvernements des
pays signataires auraient conclua ou concluraient entre eux
sous forme de traités particuliers ou de c lauses de réciprocité.
Art. 5. T es dispositions du présent Arrangement
n'affectent en rien les stipulations convenues entre les pays
belligérents dans les Traités de paix signés à Versailles le
28 juin f9i9 et à St.-Germain le fO septembre f9f9, pour
autant que ces stipulations contiennent des réserves, des exceptions ou des restrictions.
Le présent Arrangement sera ratifié et les ratificat.ions
en seront déposées à Berna dans un t~élai maximum de trois
moia.
11 entrera en vigueur le jour même ou le proces-verbal
du dépôt des ratifications aura été dressé. entre les Hautes
Parties contractantes qui l'auront ainsi ratifié, et pour toute
autre Puissance à la date du dépôt de sa ratification.
Les pays qui n'auront pas signé le présent Arrangement
pourront y accéder sur leur demande. Cette accession sera
notifié par écrit au Gouvernement de la Confédération Suisse,
et par celui-ci à tous les autres. Elle emportera, de plein
droit et sans délai, adhésion à toutes les clauses et admission
à tous les avantages stipulés dans le présent Arrangement.
11 aura Ia m~mn force que la f!onvPntion ~énP.ra lP pf il
sera mis hors d'effet, par simple d4cision d'une Conférence
(art. f4 de la Convention), lorsqu'Il aura rempli son but
transito ire.
Le présent Arrangement sera signé en un seul exemplaire, lequel sera déposé aux archives du Gouvernement de
la Confédé:-ation suiRse. Une copie certifiée Rera remi~u~ par
oo dernier à chacun des Gouvernements des pays signataires.
Fait à Berne, le 30 juin f 920.
Pour l'Allemagne: Kocher.
Pour la France : H. Allizé.
Pour les Pays-Bas: Van Panhuys.
Pour la Pologne: !. Perlowski.
Pour le Portugal: A. M. Bartholomeu Ferreira.
Pour •la Suede: P. de Adlercreutz (sous la réserve indiquée au proces-verbal).
·
Pour la Suisse: Motta.
Pour la Tchéco-Slovaquie: Dr. Cyrill Dusek.
Pour la Tunisie: H. Allizé.
PROCES-VERBAL DE SIGNATURE

Les Plénipotentiaires soussignés, à ce dt1ment autorisé~.
se sont réunis ce jour à l'effet de procéder à la signature de
l' Arrangement concernant la conservation ou le 1·établissement des droits de ~Jropr·iété industrielle atteints par la guerre
mondiale.
Avant la signature, ils ont pris connaissa:Qce de la Dé-
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claration explicativa suivante lue par M. le Plénipotentiaire
de •la Suisse :
"A la· demande de plusieurs Gouvernements adresaée au Conseil fédéral suisse, il est constaté formellement qne, comme celui-ci l'a exposé dans sa note du
29 mai 1920, la date du premier échange des ratifications sera considerée pour tous les pays adhérents
au présent Arrangement ou qui y adhéreront dans
l'avenir, comme 'le point do dcpart des divers délais
qui y sont prévus."
M. le Plénipotentiaire de la
claration suivante:

Sw~de

a lu ensuite la Dé-

"La Suede adherc uu présent Arrangement seulcment en ce qui conccrne les brevets d'invention et
les modeles d'utilité, à l'exclusion des marques de
fabrique ou de commerce et des dessins et modeles
industriels, ct cela sous les restrictions suivantes:
1. D'apres la legislation· en viguem· en Suede.
la:ruelle ne peut être modifiée, sans le concours du
Parlement, le délai d~ priorité, dont il est question à
l'article premier du préscr.t Arrangcment, expire le
30 juin 1920.
2. Conformément. à une lo i sut'.dois·) qui vient
d'être adoptée, la demande tcndant à ee qu'une demande de brevet d'invention qui aura été frappée de
dú~héance ou rejetée, soit examinée à nouveau, devra
être déposée avant le premier .ianvier 1921 ou, lorsque
la Déclaration de déchéance ou de rcjet interviendra
apres le 30 juin 1920, dans les six mois qui suivron~
la dé0ision.
·
D'apres la même loi, la demande tendant à la
restauration d'un bt1 evet d'in..-cntion devra être. déposée avant le premier janvier 1921.
Toutefois, il est prévu que, par une mesure généralc, ces délais pourront être prorogés de six mois."
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont ado-

pté le présent proces-verbal.
Fait à Berne, le trente juin 1920.

(Signatures.)

DECRETO N. 16 . .06

-DE

13

DE :\lARÇO DE

1!124

Publica a adhesão do Domínio de Canadd d Convenção de
Berna, para a protecçfin de nbra.ç litte.,.arias e artisticas,
revista em Berlim a 13 de novembro de 1908.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão, sob reserva, do Domínio de Canadá á
Convencão de Berna, para a protecç·ão de obras litterarias e
artisticas, revista em Berlim, a 13 de novembro de 1908,
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completada pelo Protocollo addicional, assignado em Berna a
20 de marco de {914; conforme communicou ao Ministerio das
Rela4;ões Exteriores a Legacão da Suissa nesta Capital, em
Nota AA 4/2 de 21 de fevereiro ultimo, cuja traduccão offi ...
cial acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 13 de marco de 1924, to-ao da Independencia e 36° da Reimblica.
ARl'l~UR DA SILVA BERNARDES.

José Feliz Alves Pachec'o.

Traduccão official :
Legacão da Suissa no Brasil - AA 4/2 - Rio de Janeiro,
21 de fevereiro de 1924.
Senhor Ministro .
Por nota de 7 de janeiro de i 924, a Legação de Sua Ma.iestade Britannica em Berna deu conhecimento ao Conselho
Federal Suisso da adhesão do Domínio de Canadá á Convencão de Berna, revista, para a protecção de obras litterarias e
artisticas, de 13 de novembro de 1.908, completada pelo Protocollo addicional, assignado em Berna a 20 de marco de
1914. Esta adhesão. que produzirá seus effeitos a partir de 1o
de janeiro de t924, põe definitivamente fim aos actos existent.es anteriormente. t.aes como a primitiva Convenção de
Berna de 9 de setembro de f886 e o Acto addicional de Paris
de 4 de maio de t896, sómente aos quaes se achava ligado o
Canadá até agora. Dóravante, a Convenção de Berna revista
de 1908, regulará todos os paizes unionistas, exceptuando-se
algumas disposições isoladas dos ditos actos anteriores, que
foram mantidas por alguns Estados contractantes, sob a
fórma de formal reserva.
A adhesão acima citada foi dada, apenas com a unica
restriccão, assim formulada na nota de 7 de janeiro do corrente anno:
cEm conformidade com o Protocollo addicional de 1914, o
Dominio de Canadá restringe a protecção dos direitos
autoraes em relação aos Estados Unidos d'America; restricções
·ás quaes estão sujeitos os direitos dos autores collocados sob
H jurisdiccão deste paiz, reguladas pelos artigos 1.3, 14, 1.5 e
27 da lei de t921, sobre o direito dos autores.
O tratamento restrictivo e~tando, assim, circumscripto ás
relações entre o Canadá e os Estados Unidos, o Conselho Federal Suisso julga poder referir-se ao texto official francez
dessa lei tal qual foi publicada pelo o «Direito do Autor:.,
orgão da Repartição internacional da União, paginas 98 e sep:uintes, bem como aos estudos consagrados por este mesmo
orgão ao historico á extensão do Protocollo addicional de
fl9t4.(v. 1914, po. 79 a 81 e 93 a 96), e aos trabalhos aineri-
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.canos que deram Iogar á primeira applicação deste Protocollo
(v. notadamente 1923, p. 37· e 105 a 107).
Aproveito esta nova occasião, Senhor Ministro, para renovar a Vossa Excellencia os protestos da minha mais alta
consideracão. - Gertsch.
A' Sua Excellencia o Senhor Doutor Felix Pacheco, Mi
nistro de Estado da~ Relações Exteriores.
4

DECRETO N. i6.4 i7 1

DE 15

DE

MARÇO DE 1924

Ab1•e ao Ministerio da Justiçct e Negocias Interiores o credito
especial de 265:850$869 pm·a occo1Ter ao pagamento, no
corrente anno, dos vencimentos dos membros da magistratura e do Ministerio Publico da Justiça do Districto
Federal, postos em disponibilidade em virtude do art. 338
do decreto n. iô.273, de 20 de dc;em'bl'O de 19·213.

O Presidente .da Republica dosl Estadós Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, na conformidade do artigo
93 do regulamento approvado pelo decreto n. 15.783, de 8
de novembro de 1922, resolve, ~sando da autorização constante do art. 3'1 da lei n .· 4. 793, de 7 de janeiro ultimo, abrir
ao Ministerio da. Justi'C\8. e Negocias Interiores o credito especial orle 2·65 :850$869. para occorrcr ao pagament!l. no .c.o.rreute anno, dos vencimentos dos membros da magistratura e
do Ministerio Publico da Justiça do Districto Fe.deral, postos
em disponibilidade em virtude do art. 338, do decreto numero
i 6. 27 3, de 20 de dezembro de i 923 .
Rio de Janeiro, 15 de março de 1924, i03° da lndependencia e 36° da Republica. ,
ARTHUR DA SILVA BERI'NlARDES.
João Luiz Alves.

DECRETO N. 16.418 -

DE 19 DE

M~\RÇO DE

1924

Abre, pelo Ministerio da Marinha, n c1·edito especial de réis
/5:546$ para occorrer ao pagamento da Sociedade Pm·tugueza Beneficente do A rnazonas.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização conferida pf'lo decreto legislativo numero 4. 752, de 28 de novembro de 1923. e tendo ouvido o Tribunal de Contas, resolve abrir, pelo Ministerio da Marinha, o
credito especial de i5 :546$, destinado a pagar á Sociedade
Portugueza Beneficente do Amazonas o que a Fazenda Nacional se acha a dever-lhe, pelo tratamento hospitalar do
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pessoal da Flotilha e Escola de Aprendizes Marinheiros do
Amazonas, durante os annos de 1908 e 1909; ficando sem effeito o decreto executivo no )60251, de 12 de dezembro de 1923o
Rio de Janeiro, 19 de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica o
ARTHUR DA SILVA BERNARDES

o

Alexand1'ino Faria de Alencar

DECRETO No 16.419- DE 19

DE M~RÇO DE

o

1924

EstabtJlcce prov·idencias sobre a carestia de aeneros destinados
·
á alimentação
O PresidentE' da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com as autorizações constantes do decreto legislativo no 40034. de 12 de janeiro de 1920, do decreto regulamentar n. 14,027, de 21 de janeiro do mesmo, do art. 872. § 3°,
dC' decreto n. 1f.. 300, de 31 de dezembro de 1923, e mais dispo:;iç.ões legaes em vigor, considerando que, sem ferir a liberdade de commercio, tornam-se imprescindíveis medidas trans;t.orias que diminuam os males da carestia da vida nesta Capital e em outros pontos do paiz, até que possam produzir re:>ultados de caracter permanente as providencias adaptadas
-pelo Governo, decreta:
Art. 1. o Fica dispensada., até nova resolução, a passagem
do leite importacio para abastecimento da Capital da Republica
pelos actuaes entrepostos particulares o
§ 1. o A figcalização desse leite será feita, nos pontos de
chegada e de consumo, pelo Departamento Nacional de Saude
Pn'Olica., de accôrdo com as providencias adaptadas pelo respectivo director geral, com prévia approvação do ministro da
Justiça e Negodos Interiores.
§ 2. • Fica o director geral do Departamento Nacional de
S.aude Publica autorizado a installar pela fórma que fôr mais
conveniente, o entreposto o:fficial do leite. para sua fiscalizacão e entrega ao consumo, que será prohibido, desde então,
ao leite que não fôr P;Or essa fórma i:r.speccionado, nos termos
do regulamento em vigor.
§ 3. o A installação do entreposto será approvada pelo
ministro da Justiça e Negocias Interiores. assim como as respectivas tabellas o
·
Art. 2. o F ice o ministro da Marinha a;utorizado a instal;ar, de accôrdo com a Prefeitura Municipal, o entreposto frigorífico do peixe, em local apropriado, e a expedir as neces!'arias instrucções para o seu ftinccionarnento, fazendo-se a
venda do pescado de accôrdo com a Superintendencia do Abastecimento, do Ministerio da Agricultura, Industria e 'Commcrcio.
Art. 3. 0 O gado destinado a açougues de emergencia terá
preferencia de transporte nas estradas de ferro.
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Art. 4.° Fica a. Superintendencia do Abastecimento autorizada a estabelecer arrriazens de emergencia e a amtpliar a
acção das feiras livres, com prepostos seus, para a venda, por
preços reduzidos, de generos alimentícios de ·primeira necessidade, taes como feijão, arroz, farinha, batatas, banha, toucinho, xarque, assucar, café, manteiga, etc.
§ 1. Nessas feiras será permittida a venda do leite e da
carne verde, com a fiscalização da Prefeitura Municipal e do
Departamento Nacional de Saude Publica, mediante prévio
entendimento.
§ 2. De accõrdo com a Prcfeitnra Municipal serão immediatamente augmentadas as feiras livres, quer quanto aos
lneae~. quer quanto aos oias de seu funccionamento.
§ 3. J!'ica o Ministro da Agricultura autorizado a empregar, para os fins deste decreto, por intermedio da Superintendencia do Abastecimento, os recnrc:;os já postos á sua disposição.
Art. 5.° Fica o Mini.sterio da Agricultura autorizado n.
reqUisitar e desapropriar, ou a adquirir no exterior, na fórma das leis vigen t.es, os generos alimentícios a que se refere
este decreto, para o que serão abert.os os creditas necessarios,
nos termos do art. 2° do ·decreto legislativo n. 4. 034, de 12
de janeiro de 1920, desde que taes providencias se tornem indispensaveis.
Art. 6. .Fica o Ministro da Fazenda autorizado a redu ...
zir, desde já, os impostos de importação sobre o trigo, em farinha e em grão, até 40 o/o, podendo o Governo ampliar ou
restringir o prazo de reducção, que for fixado.
Paragrapho unico:. Fica o Ministro da Fazenda autorizado a expedir instrucções e a. determinar providencias que
restrinjam o prazo de guarda e conservação dos generos alimenticios nos armazens e trapiches officiaes ou officializados.
Art. 7. O Ministro da Viação e Obras Publicas fica au ...
torizado a tomar as providencias que lhes competirem para
execução deste decreto, inclusive as que facilitem por qualquer moda o transporte dos generos alimentícios.
Art. 8. Este decreto entrará em execução desde já.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
0

0

0

0

0

0

ÂRTHUR DA SILVA BERNAllDES.

R. A. Sampaio Vidal.
João

T~uiz

Alves.

Miuur:l c~~,lmon dn ]Jin e Almeida.

A lr~:ttmtlríno Fm·ia de AVmcar.
I
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DECRETO N. 16.420

-DE

19

DE MAROO ,DE

1924

Revoga o decreto- pelo qual {oi concedida á ltalia-America,
sociedade anonyma de empresas marítimas, autorização
para funccionar na Republica e cassa a respectiva carta

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a dtalia-America:., sociedade
anonyma de empresas marítimas, com séde em Genova., Italia,
e devidamente representada, e tendo em vista a delioeração
pela mesma tomada de suspender as suas operações no Bra~
sil, resolve revogar o decreto n. 12.289, de 30 de novembro
de 1916, pelo qual foi a mencionada sociedade autorizada a
i'unccionar na Republica, e cassar a respectiva carta.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1924, 103° da ~ndepen
dencia e 36° da Republica.
ÂRTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.421 -

DE

19

DE MARÇO DE

1924

Revoga ·os decretos pelos quaes foi concedida autorização á
Companhia Calçado Clark, Limited, para funccionar na
Republica e cassa as respectivas cartas

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que, na qualidade de successora da Companhia
Calçado Clark, Limited, estabelecida em Kilmarnock, Escossia
requerem a Companhia Calçado Clark, com séde em São
Paulo, capital do Estado do mesmo nome, e devidamente representada, e tendo em vista a deliberação tomada a 18 de
setembro de 1923 pela assembléa geral extraordinaria dos
respectivos accionistas, no sentido, de entrar em liquidação
a primeira das referidas companhias, resolve revogar os decretos ns. 5 .134, de 18 de fevereiro de i 904, 6. 436, de 27
de março de 1907, 10.417, de 27 de agosto de 1913, e 14.688,
de 23 de fevereiro de 1921, pelos quaes foi concedida á mencionada Companhia Calçado Clak, Limited, autorização para
funccionar na Republica, e cassar as re·spectivas cartas.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1924, 103° da Independencia e 36" .da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO N. 16.422 -

DE

19

DE 'MARÇO DE

1924

Declara o estado de sitio por trinta dias, no Estado
da Bahia, e dá outras providencias
O Pre~idente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que a maioria absoluta da Assembléa Legislativa do Estado da Bahia, de modo irrecusavel e solemnemente testemunhado, reconheceu e proclamou regularmente
Governador do referido Estado, para o proximo quatriennio,
o Dr. Francisco Marques de Góes Calmon;
Considerando que a esse reconhecimento se pretende oppôr
nutro, apenas constante de acta publicada no Diario Offidal
do Governo do Estado, cuja verdade já foi contestada em juizo
por trinta e cinco senadores e deputados, que constituem a
maioria absoluta da Assembléa Legislativa da Bahia;
Considerando que o regimen republicano federativo tem
por base o pronunciamento das maiorias, pelos seus orgãos
legítimos e que, neste caso, está o pronunciamento da maioria
absoluta da Assembléa Legislativa da Bahia;
Considerando que essa maioria, pelo seu orgão legitimo,
que é a sua Mesa, reiteradamente tem requisitado a intervençã.o do Governo Federal para assegurar o seu livre funccionamento, maximé por occasião da posse do Governador legalmente reconhecido, por isso que ha fundadas ameaças de
coacção e violencia contra eila, contidas em manifestos do
Governador actual do Estado, amplamente divulgados, e no
facto de ter sido, agora, occupado por forca policial embalada,
o edifício em que se deve reunir a 29 do corrente a referida
Assembléa Legislativa;
Considerando que a maioria absoluta da Assembléa Legislativa, por trinta e cinco dos seus membros, acaba de dirigir
ao Governo Federal novo appello no sentido das garantias
já solicitadas;
Considerando que a premeditada dualidade de governadores, embora a absoluta ausencia de fundamento e de legalidade para um delles, importa em Yiolação da fórma republicana federativa, cuja segurança se torna urgente, do modo a
impedir imminente perigo para a ordem material e política:
~ConsiderandG que a manifestação conectiva e excepcional
do Superior Tribunal de Justiça elo Estado, orgão do Poder
.Turliciario, insuspeito e superior ás paixões políticas, em favor
da legitimidade do reconhecimento do Dr. Francisco Marques
de Góes Calmon, põe em conjuncção, para legitima acção do
Governo Federal, dous dos poderes políticos do Estado da
Bahia - o Legislativo, pela sua maioria absoluta, incontestada e notoria, e o Judiciario, pelo seu mais alto e autorizado
orgão, eonjuncção que não pcrmitte ao Governo Federal a
posição de simples espectador de imminente conflagração política e material, com gravo prcjuizo para os creditos do paiz;
Considerando que lho não é licito recusar o fundamentado pedido de sua intervenção, repetidamente feito pela Assembléa Legislativa, nos termos do art. 6° da Constituição Federal e do art. 36, § 26, da Constituição do Estado;
Considerando que á prudente resolução do Governo Federal cslá confiado o exercício da faculdade interventora nos

AOTOS DO PODER EXECUTIVO

Estados, em bem da segurança do regimen e da ordem politica
e material que interessa toda a União, do que só deve contas
aos outros poderes politicos da Republica, aos quaes as prestará opportunamente;
Considerando que, em taes casos, é seu dever precipuo
prevenir, de preferencia a reprimir ou remediar, como previu
a Constituição da Republica;
Considerando que, para esse fim de prevenção, é sufficiente assegurar o livre funccionamento da Assembléa Legislativa do Estado da Bahia, para dar posse e garantir o exercício do Governador por ella legalmente reconhecido e proclamado:
Decreta, usando da autorização constante do art. 48, n. 15,
c art. 80 da Constituição Federal:
Art. 1.° Fica declarado o estado de sitio em todo o territorio do Estado da Bahia, pelo prazo de trinta dias.
Art. 2. E' encarregado o commandante da 6a região militar, coronel Marçal Nonato de Farias, de, como representante
do Governo da União, e de accôrdo com a Mesa da Assembléa
Legislativa do Estado e com as resoluções desta, assegurar-lhe
o livre funccionamento, a posse e o exercício do Govern~.dor
por ella reconhecido, e manter a ordem publica, obedecendo âs
instrucções do mesmo Governo, e tomando todas as providencias que, para esse fim, forem necessarias, inclusive as decorrentes do estado de sitio.
Rio de Janeiro, 19 de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.
Fernando Setemb1•i1w de Carvalho.

DECRETO N. 16.423-

DE

21

DE MARÇO DE

1924

Abre ao Ministerio da Fazenda o credito especial de 174:231$203,
para pagamento a D. Marianna Cunha de Vasconcellos e
filhos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no artigo unico do decreto legislativo n. 4. 795 A, de 7 de janeiro do corrente anno, e tendo
ouvido o Tribunal de Contas na fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 1922, resolve abrir, ao Ministerio da Fazenda o credito especial de
174 ;231$203, para attender 80 pagamento do que é devido a
D. Marianna Cunha de Vasconcellos e seus filhos, correspondente ás percentagens a que tinha direito o seu fallecido marido
e pa~ Manoel de Vasconcellos desde a data em que foi illegal-
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mente demittido do logar de collector federal de São Leopoldo,
no Estado do Rio Gran,de do Sul, até o de seu fallecimento.
Rio de Janeiro, 21 de março de 1924, 103° da Independencia e 136° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

R. A. Sampaio Vidalr

DECRETO N. 16.424 -

DI~

2()

DE ~IAlli)O DE

1D24

Publica a ndhesão da Estlwnia ao ajuslf', abaixo ntencionado,
do Conrn·csso Postal Universal de Mudri·d

O presjdent.e da llcpublica dos Estados Unidos do Brasil
fa:r. publica a adhcsão da Republica da Bsthonia ao ajuste,
ahaixo me11eionado, do Congresso Postal UniYPrsa.J, assignado
em Madrid, a 30 de Novempro de 1920; conforme communicou
ao .Ministnrio das H.elaçõos Exteriores a Logação Suissa nesta
Capital, por nota de 13 de Fevereiro do corrente anno, cuja
lradut~(ião uffieial acompanha o presente decrnto.
Ajust.c relativo ao serviço de vales-postacs, com o proLoculu final e o Ht>gulamcnto de execução.
Rio de J aneiru, 26 de Março de 1D24, 103° da lndependencia e 36° da Republica.
ARTHUil. DA SILV.\ Bim.NAIUJEH.

José Felix Alves Pacheco.

'THADUCÇ.lü OFFICIAL

Legação da Suissa no Br·asil - N. GG J/~ - llio de .Janeiro, 13 de Fevereiro de 1~)2/t.
Sr. Ministro - Tenho a honra de dat· eunheeirncnto
a Vossa Exccllencia que o Governo da Hepulllica da Esthonia
notificou ao Conselho Federal Suisso, por nota de ·~ de janeir-o
de 1924, a sua adhesão aos ajustes abaixo enumerados o concluidos em Madrid a 30 ele Novembro de 1920:
1. Ajuste relativo ao serviço de vales-postaes, com o PruLocollu final e o Regulamento de execução.
2. Ajuste relativo ao serviço de cobranca, com o Prutucollo final o o Regulamento de execução.
3. Ajuste relativo ao serviço de transfnrencia de eredifos de contas correntes, com o Protocollo final e o Hegulamcnfo dP nxncução.
Faço, pela presente, esta notifica~.;ão a Vossa ExccJlt\llCia,
em Yirtude do artigo 26 da Convenção Postal Universal, do artigo 1O do ajuste relativo aos serviços de vales-postaes, do artigo 17 do ajuste relativo ao serviço de cobrança, e dos arti0
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gos .. i5 e '}2 do. ajuste relativo ao serviço de tmnsferencia de
..
creditos ,a~ contas corren,tee.
Aa datas,. a partir . das quaes à Esthonia executará as

operlicõ~s postàes previ~hts hós actos a.cfrrta Uidicàdos,. serão
fixadas pela Directoria dos Correio~ e Telegrà.phos da Estlibnia, de accôrdo com a Repartição Internacional de Berna.
Queibt ã.cceilar, S'enhor Mhiistro, as seguranças da minha
mais alta consideração. - Gertsch.
A Süà Excéiiêhciá o Senhor Dr. Felix Pacheco, Ministro
de Estado das Relações Exteriores.

DECRETO N. 16.425 -

DE

27

DE MARÇO DE

1924

Cassa a autorização concedida á 'C()mpanhia "Cruzeiro do Sul",
com séde nesta Capital. para (unccionar na Uepublica
O Presidente

·aa.

Republica dos Estados Unidos do Brasil,

ná fórma do art. '92 do decreto n. 14. 593, de 31 de dezembro
de 192'0, e tendo etn vista o que consta do processo encaminhado

ao Ministerio dà Fazenda com o officio da lnspectoria de Seguros n. -311, de 1ú de julho do anno proximo findo, resolve:
Cassar os decretos ns. 7 ~ 086, de 27 de agosto de 1908, e
8.862, de 2 de agosto de 1911, que autorizaram a Companhia
de .Seguros «Cruzeiro do Sul», com séde nesta Càpital, a funccionar na Republica e a operar em seguros terrestres e marítimos,
respectivamente,. bem assim os de ns. 8 .148, de 11 de agosto
de 1910, 8. 7 43, de 25 de maio de 1911, 9. 596, de 29 de maio
de 1912, e 10.596, de 11 de dezembro de 1913, que modificaram os estatutos da referida companhia.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1924, 103° da lndepen~encia e 36, da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES·

il. A. Sampaio Vidal.

DECRETO N. 16.426 -

DE

27

DE MARÇO DE

1924

.Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 3.1 :9M$,
destinado}> an p(J{}am.ento, no exercício de /923, do tH:ssoal da
o{{icina ae clectricidade da Casa da Moeda.
O Presidente da Republica dos
usando da autorização contida no
lativo n. fi. 748, .de 14 de novembro
tendo ouv1do o Tribunal de Contas,

Estados Unidos do Brasil,
art. 1o do decrelo legisdo anno proximo findo, e
na fórma do regulamento
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tl.pprovado pelo decreto n. !5. 770, de 1 de novembro de 1922,
resolve:
Abrir, ao Ministerio da Fazenda, o crerli to especial de
33:915$, destinado ao pagamento, no exercício de '1 !:1:.:>3, do pessoal da officina de electricidade da Casa da Moeda.
Rio de Janeiro, 27 de março de H)2,1, 103° da Indcpendencia e 36° da Hepublica.
An.THUit DA ~ILVA HrmNAilDES.
l~.

DECRETO N. 16.427 -

UE

A. Sampaio Vidal.

27 m;

!\L\IUJO IJE

HJ2<1

r

.AJJP1'ova a união dos Bancos "The London arul Biver PlatC,
Bank, Limited~ e «Lundon and Brazilian Bauk, Lirnited»
e dá uutras providencias.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atlendendo ao que requereu "1,he Londou anti Hiver Plate
Bank, Limited", sociedade anonyma, com séde Pm Londres,
que duncciona rio Brasil de accôrdo com o decreto n. 8. 884,
de 9 de agosto de 1911, resolve approvar as deliberações tomadas em assembléas geraes de 13 e 20 de novembro e 7 e
t:i de dezembro do anno proximo findo, cujas actas a este
acompanham, pelas quaes fui effectuada, com a compra das
aeções do «London and Brazilian Bank, Limited>>, a união
deste, que tem sóde igualmente em Londres e 1uncciona na
ltcpublica nos termos do decreto u. 13.008, de 1 de maio de
l!H8, com "The Londou and River Plate Bank Limited", fieando, por isto, o capital augmentado para ~0.583 :333$330 e
J,as:-;amlo, finalmente, a sociedade requerente a denominar-so
"Bank of London and South America, LimiLed".
Rio de Janeiro, 27 de março de 1924, 103° da Indepcndcucia e 36° da Republica.
AttTIIUil

D.\

SIL\.\

Himl\íAHDES.

R. A. Sampaiu Vidal.

DECRETO N . 16. 428 -

DE

27

DE !11 AllÇO DE

1924

'l'ransf m·e os saldos ·das quotas lo-tcricas do Instituto Salesiano
do Districto Federal e do Collegio Salesiano de 1'herezina
pm·a a Escola Agrícola Salesiana c Santa Casa de São Gab1·iel, no lHo Neoro, Amazonas.
O Presidente da Ilcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no n. i do art. 242 da lei
n. 4. 793, de 7 de janeiro do corrente anno, resolve:
Transferir os saldos das quotas lotedcas do Instituto SaL;·:in :tn do Districto ~etlcra.l e do Collegio Salesiano de Tlt~re-
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zina, no Piauhy, do anno de 1923 em deante, para a :mscola
Agricola Salesiana e Santa Casa de S. Gabriel, no Rio Negro,
Amazonas.
Rio de Janeiro, 27 de março de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

DECHETO N. 16.429

AINDA Ni\0 FOI PUBLlt:ADO.

DECHETu 1\. 1ü. ·í0o --

DE

:n

DE ~'L'nço nE

192·í

Approva o. re{ Vl'llta dus estalulus du. CvmJJanhü(J de Scyw·o.,
cP1·evidcnte», deliberada pelas asscmbléus (JCt'ltcs de 28
de junho c 20 de dezembro de -1923
O Prm;idenle da Hepublica dos Estados Unidos Llo Brasil,
altendcndo ao qtw IWÜWl'PU a Co11~panhia de ~f·gm'os MaritiInos u Terre::;lres «PrPvidmlte», enm S(~de nesta Capilal, resolve approvur as modifica~~ões feitas nos N;tatufos da mesma
companhia, J>nla~ ass~"lllhl(~a~ ~Prncs (•xt.raof'dinarias, realizadas em 28 dn junho r ~O de dezembro de 19.~3. l'.onformc a~
cópias das respectivas aclas que a este acompanham.
Rio de Janeiro, 27 de marro de 1921, 103° da ln:lependencia e ·35° da Republica.
AnTHUn o.\ BILVA HERNAHDE!;.

ll. A. Swnpaio Vúlal.

DECRETO N . 16. 431

AINDA N ,\o FOI PUBLICADo

DECRETO N. 16. ·132-

DE

29

DE l\1All.Ç•1 IJE

HJ24

App1·ova os projectos e orçarnentos, nas fmportancias de
2.535:905$095 e frs. 184..241 ,68, para execução de parte das
obras nccessar'ias á manutenção da 1·egularidade do trq.{ego na linha de Tirnbó o. Prop1·iá, da 1·êcle de viação ferrea federal a1·1·eudarla á Companhia Fer1·o- Viaria Ésta
Brasileiro.

O Presidente da llepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo, em parte, ao que requereu a Companhia FerroYia!:ia E'ête ~ra~il~iro, ~rreJ:).dataria !}as _estra!laS: ~e f_er~o fe-
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deràes dos Estados da Bahia, Sergipe e do Norte de Minas Geraes, na fórma do contracto autorizado pelo decreto n. 14_.068,
de 1.9 de fevereiro de 1920, e em virtude do laudo proferido
na conformidade da clausula 63 do m,esmo contracto, e tendo
em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das
Estradas, decreta :
Artigo uni co. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da
Viação e Obras Publicas, os projectos apresentados pela Companhia Ferro-Viaria Éste Brasileiro e os orçam~ntos substitutivos organizados pela Inspectoria Federal das Estradas, nas
importancias de dous mil quinhentos e trinta e cinco contos
novecentos e cincj) mil e noventa e cinco réis (2.535' :905$095)1
e cent.o e oitenta ll quatro mil duzent.os e quarenta e um francos e sessenta e oito centimos (frs. 184.241,68), para execução
de uma parte das obras necessarias á manutenção da regularidade do trafego da linha de Timbó a Propriá, as quaes estão discriminadas nos orçamentos ora approvados e deverão
ser executadas de accôrdo com as indicações constantes do officio n. 139/S, de 9 de fevereiro ultimo, da referida inspectoria.
- Paragrapho uni co. As despezas que forem realizadas com
e~sas obras serão pagas iá companhia em medições bimestraes
e em apolices internas de 5 % de juro, papel, ao par, pelos
precos da tabella em vigor, na conformidade do dispo~to na
clausula 63 do contracto.
Rio de Janeiro, 29 de março de 1024, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILYA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 1ü.-1il3

-DE

20

DE M.\RÇO DE

1f;•2-·i

Concede á Companhia Guaru,Já isenção de direitos aduaneiros para o material ·imjJortado e destinado á electri(icação da linha (errea de sua p1•opriedade de Itapema ao
Guarujá, no município de Santos, Etlfado de São Paulo

O Presidente da Republica dos Estudos Unidos do Brasil,
af.lendendo ao que requereu a Companhia Guarujá e de accôrdo com o disposto no decreto legislativo n. 4. 293, de 5 de
,julho de 1921, bem como tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal rias Rstradas, decreta:
Artigo uni co. Fica concedida á Companhia Guarujá isenção rle direitos de import,ação e de expediente para o material
destinado :'t el(lctrificacão da linha ferrea de sua propriedade
de Itapema ao Guarujá, no município de Santos, Estado de
São Paulo, conforme os planos e projectos appl'ovados pelo
decreto n. 16.405, de 12 do corrente mez, e constantes da rela-
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ção que a este acompanha, rubricada pelo director geral de
Expediente da Secretaria de Estado da Viação e Obras Pu..
blica.s.
Rio de Janeiro, 29 de marco de 1924, ·1 03° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDER.

Francisco Sá.
R. A. Sampaio Vidal.

R'LAÇÃO DOS MATERTAES A QUE SE REFERE O DECRETO N.
DESTA DA'rA

I 1.

2.
3.
4.
5.

Sub-estação convertedora

=

2 motores triphasicos synchronos, 125 K\V clum
170 HP effcctivo.
2 geradores de conenle continua com enrolamento

"Shunt" e de cornpensaçüo, polos auxiliares e
isolar,ão es}JeciaJ, 11 O l\:W 800 vo:• s.
2 commutadores para c!:·rnarragem do motor synchrono, pm·a G. 000 volts, triphasirn, rom 2
pontos.
2 auto-transformadores para demarragem do motor
synchrono por meio do commutador pos. 3
para 6 . 600 volts.
2 rheostatos para a excitação do motor synchrono com
volante pm·a ser uecionado pela frente do
quadro.
-

6.

7.

8.

9.
10.

11.
~2.

.i3.

16.433

lnstallação distribuidora

quadro formado para um pahel com uma placa de
marmore montado em uma armação do ferro
perfilado.
1 insf a Ilação distribuidura para alta tensão. formada
·por 2 oabinas para 6. 600 volts;" a insta Ilação
distribuidora consta de: 1 f'ahina para o convertedor, 1 cabina paro a lJt·utoeoão contra
raios e sobre-tensões.
3 desligadores uni polares de faca pa1·a 6. 600 volts e
200 amperm::.
f int~::-ruptor au.to:m: tico tripçlar a oleo, com resistencias prof.ectoras. para e' 000 volts e 200
ampere~. com 2 n~lais de r.Hlxlr_ ·. para desUgar,i'in l0nfa P. 1 re1'1iS de min' ·1a.
1 transformador de corrente, relação 3015 amperefl.
1 amperomet.ro aperiodico com escala de 0-40 ampêres.
transformador de tensão. relat;flo de 6.600/110
volts.
t relais intermediaria. Lado de ·orronle continuo
800 volta.
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.t4.

f desligador unipolar de faca sobre ba~e, para 20tl

~5.

f interruptor unipolar aufomatico de maxirna e reversão para 200 ampéres ~om ext i odor pro-

16.

o. . :wo amp(!l'f'~. com
"Sbui;\t".
f voltímetro com escala de O-f . 000 volts.
2 segurançQ.a par~ o voltxnetro e ~a,r~ o interrupto~
de I~U\~Ima e de reversâo, inrlusive os fusíveis
necessarios.

17.

18.

ampares.

longado de faisca.

f amperenetro com escllla dn

III -

f9.
20.
21.

22.
23.

24.
2f>.

3 desligadores uni polares de faca rarn fi. 600 volts e
200 amperes.
resistencia protectorn quadrupol[\r "~~~trella~Trl
angulo".
il bobinas unipolares de aut.o-r~ar.cão para 6.600
volts e 25 amp(n'e~, para C' mo f o r.
1 pára-raios Qe ·relais.
.
1 h9bina d~ terra para 40. 000 vo\ls para descarga,!~!
estaticas, afim de eliminar o quanto possivel
o perigo de sobre-tensões. p!'Oveniente rle influencias atmosphericas ou internas.
Peças de recambio par& todos os motores, gerador
d~ po:rrent~ cont~n~~. ÇÇllllinnfadnr P- transformador.
600 kilos de oleo (especial c acompanham os motores).
IV -

26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

4L
4"-'•
"
43.

Protecção contra raiot

250
500
30
25
550
6()0
20

Material para suspensão {in--trolley

braçps tubulares recfos para postes de madeira.
càvalletes fêcliados para bracos h.ibulares.
pinos de forquilha para posteí-1 rlé marlcira.
esticadores.
isoladores de fivella.
presilhas para fio.
talas de junccão simples (para fio-trolley) .
f O presilhas terlll\nae~ parll fip-trol\~Y.
230 suspensores para h~lm re~t&.
20 suspen~q:r~s si!I}Jlles, qa br{\CO dnplo, par~ curvas.
250 grampos para fw-trollpy.
8 suspensores duplos "P&rfl curvas, incll1inflo grampos para íio-troll~y, nfl.ra os rlcsyios.
3 interruptcres de circqito ·com qoslim~dnr annexq.
pára-raios para circuitos.
4 jpgos de con(i~ctores pqra ligaçf\o rios pára-raios.
raios.
1 . 100 metro E~ {i e C&QO f1e aco d.e 25 rn/m 2 ele serção
(para a lnstallacão dos pára-ra.ios) .
2. 200 .iunccões longitn{:lin&e~ pará trillws. cto flo de cohre recozido ~f'\ secção c1rcul::n~ com 8 m/m
de secção e 770 m/m dr. cnrrrprhnento.
·
80 juncções transver$~es Iwra trilho~. QP fio de cobre r~cgztdo de ~eccão circlll&r com 1 o m/m
de seccao e ! .220 m/m de comprimento.
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V -

44.
45.
46.
47.

48.
49.

50.
51.

52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.

Linha de contacto da pedreira e desvios
para aterros

20 braços duplos para linha de contacto da estação
dando volta para a estacão de carga.
15 suspensões duplas para linha de contacto com
presilhas e isoladore:-o de fivella.
86 suspensões simples com presilhas e isoladores.
300 isoladores de tensão para 1. 000 volts.
20 suspensões duplas para curvas incl . presilhas para
desvios.
150 suspensões simples de dous Jn·aços com prssi-lhas.
30 esticadores.
2 interruptores de linha com desligador. inc. frr. ragem para vara desligadora.
500 presilhas para cabo de aco.
2.000 metros de cabo de aço zlncndo d:~ :>O m/m.': (pa2a a
installação dos fios) .
50 kilos de graxa especial para lubrificação dos
mancaes de rolo dos mot.ores D. G81 .
2 jogos de ferramentas para montagem das juncções de trilhos .
2 jogos de ferramentas completos p:...ra montagem
da linha de contacf ;_1.
i O presilhas terminaes.
10 talas de juncção simples (para fio t.rolley).

VI -

59.

a)'

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)
i)
.i)
/c)

l)

m)
n)
o)

p)

Material rodante

5 carros motores totalmente fechados, cada um com
dous trucks de quatro rodas, cada truck de
dous eixos, com 28 assentos estufados, cobertos de palhinha, cada um equipado com:
2 motores fechados, com carcassa em uma só
peça, mancaes de rolos para o induzido, eapacidade normal de 53 HP, h0ras com 750
volts, com engrenagem, caixas protcctoras e
base para bornes, eom dous cnnlrollers.
1 arco para tomar corrente .
1 dispositivo par>a reversão do arco.
1 jogo de resistencias.
1 interruptor automatico.
1' interruptor manuar.
1 segurança com fusive l.
1 para-raios.
1 ,jogo de fios eonductores r.om material para. isolação e matPrial miudo .
2 lampadas para muminação da linha.
2 lampadas signal para o tecto.
2 lampadas para plataforma.
4 plafoniers para o forro.
1 lampada de prova.
1 jogo de bases de prova.
1 jogo de lampadas com filamento metallico.
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q)
r)\
s)

·1 jogo de interruptores.
1 jogo de segurancas com fusíveis.

2 tomadas de corrente.

VII-- Frein e m· cnmprimide

60.
o.)

b)
c)
d}
e)
f)

g)
h)
i)

:i)
k)
l)
m,)
n)

o)
p)

q)
r)

s)

compressol' a rnolnr para 7. O volti.
exhaustor.
regulador de pressão.
mangueira metallica.
valvula de retenção.
2 reservatorios de ar, principaes.
1 valvula de segurança.
1 valvula de reducção de pressão.
2 valvulas para governo r!P frf>io.
2 mano metros duplos.
2 abafadores de som.
·f cy1 indro de freio de H'' .
1 reservatorio auxiliar de ar.
i valvula de commando.
1 catado r de pó.
2 luvas de mangueira.
2 apitos de signal com valvula para o seu funccionamento.
4 ejectores ·de areia com cetilhas e rohinetes, sem
as caixas de areia.
1 jogo de tubulações e ,iunt.as.
J
1
1
1
1

VIII 61.
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Material 1·odante

1 locomotiva de dous eixos com quadro de longei-

f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

rões forjados e cabina fechada de madeira, inclusive freio á mão, e.iector de areia, sineta de
pé, dispositivos para tracção e propulsão, com
equipamento electrico, formado por:
2 motores deDU 531, com car·cassa em uma só peca.
com auto-resfriamento e mancaes de rolos nos
induzidos, capacidade 50 HP hora, cada niotor,
com 750 volts., incluindo engrenagens, caixa~
r.·rotectores para estas e base com hornes.
1 controller.
1 jogo de resistencias para demarragrm.
1 pára-raios.
1 arco para tomar corrente.
1 interruptor automatico.
1 jogo de material para ligação e miudo.
4 lampadas para illuminacão rla linha.
1 planfonier.
1 commutador.
f interruptor.
2 segurancas

62.

IX -

a)
b)
c)

1 compressor a motor para 750 volts.
1 exhaustor.
f regulador de pressão.

a)

b)
c)
d)
e)

d)

Freio a a1• comprimido 1wra locomotivas

2 reservatorios de ar.

4?4
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f valvula de J;ef.enção.
f · valvula- de segurança.

e)

f)

1 valvula de reduccão de pressão.
1 valvula para governo do freio.
~ mal\~etro duplQ.
l abafador de som.
1 cylindro de freio.
2 luvas de mangueira.
2 apitos de signal.
4 ejectores de areia com cetilhas e rohinctcs, porém,
sem as caixas de ~reia.
1 jogo de valvulas e robinetes.
1 jogo de tubulações e peças para ligações.

(1)

h)
i)
j)

/c}
l)

m)

n)

o)
p)

X -

Transmissão de e~ergia par(l illVtmina.ção lla e.çtrada
estações, cab~tl~S, e(ç.
trip\~f\sico "SiemC'ns",
550 K\V.
40.000/40. 000/3~. (\00/6. 600 volt.R. 60 cyclos
inf.crruptor automatlco t.ripolar, sem oleo, typo
R. 2 . 182 III/200 H R.
prolccção para o neutro do transformador.
Jll'()lcccão fina par~ 44~000 volts.
pro f ccção fina para 6.600 volts.
<lcsligadorcs fie faca, typo n 1.245/v/200, para
lt4.000 voll.s.
inlcrruptor ~wtomatico tr\pplar, sem oleo, typo R
2. 065/111/200 V. H. It.
desligadores de faca, typo n. 1. 242/TII/200, para
66 . 000 volts .
metros de arame de cobro 11erfilado para trollcy.
n. 3/0, fig. 8.
metros de cabo de cobre n. 5 B. & S. 'V. GalJgc.
7 fios, diametro, 00,067".
trucks d~ 4 rudaa cada Qm, norp 2 motores electr·icos cada um.
trucks de 4 rodas cana 11fl1, som mot.ores (rc-

63.

1 t.ransformador

64.

1

65.
66.
67.
68.

1
1

9

69.

1

70.

6

71.

to. 000

1

72. 28.000
73.

2

74~

2

bQqU~S).

X1

75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.

82.
83.
84.
85.

~ Materiaes ~iversrs

5. 000 kilos de fios de cobre diversos, çobcrt.ps c nú, par:\
Hnhtl ctc tra:psmi~são (In \H7., t,clt)f'llfmc. n.t,c.
1O. 000 lampadas, diversos tamanhos, pqrq ll hnn i na r ~
estrada, e3t&cões, locomotivas, etc.
10.000 isoladores, diversos tamanhos.
1 cy\indro para ar, completo, rte 7".
1 caix~ auxiliar -para O ar (dQP.O.!:IifO).
1 valvula de commando, typo r. 4: a,
J ctispositivo para eliminar a PP~ira que vpo ~r.r ~51pirada para o funcci.onarnrntn ctn rrP.\0.
1 valvula de desligaçfí.o.
2 torneiras de 314".
2 mangueiras de 31·~"
2 tampões finam; para mangueira.

XII -· 'Materiaes para o equipamento
86.

ele~Jtrif!o da 111tb·-estaçiio

A - Peças para as machinas.
Para o motor F. 301 h - . - 1.000.
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a)
b)
c)

d)
e)

f)

a)
87.
a)

b)
c)

d)
e)
f)

88.
a)

b)

89.
a)
b)
c)

d)
e)
f)
(J)

h)

i)

2 hobinas para o rot.nr.
4 hohinas para o stator.
1 bucha para o maneai do lado da excUa.tria.
1 bucha para mancai do lado de accionamento.
6 porta escQvas.
4 escovas de bronze B B 25 .
2 anncis para lubrificação.
B - Para o gerador G M 282.
f induzido com collecJor e eixo.
1 bobina para os polos principaes.
1 bobina para polos auxil ia.res.
f8 porta-escovas, N E G !5/25.
36 escovas de .carvão, E R 15.
1 jogo de clmmacoirl\~ com anneis luhrificadore~C - Para o tran~formador rlo demarmgem kosa.
1 P.nrolamento completo p~ra t.reR nuoleo~.
6 hnr1ws e uma para a oarxn.
.
D - Pa1·a o interruptor de demanagem H. 327.
1 O molas de contacto C: F N f6.
20 parafusos L 2 A 12, de ferro Jaminado.
::1 inf.crruptores.
3 facas interruptores.
4 peça~ ümlanf.nf'.
2 pPças isolan~ es.
4 resistencias cylindrica~.
ti paRsa~cns com tampa~,
:'l isnlaclorcs sllpnorte 8 T J lfl.
XIII -

90.
a)
b)
c)

ll)

!H.
a)
b)

c)

92.
a)
b)
c)
{l)

!13.
a)

b)

94.
a)
b)

415

Installação dish•'ihuidorn

A- Para 6 desligarlorcs de faca R. 1,242 Il 200.
4 isoladores S T J II.
2 cont.actos para o fnlchro,
2 contactos para a frente.
2 facas inte:rrupt.oras.
B Para 2 segurnnons pn,ra trnnsformadores rle
medioão.
2 isoladores S T J li.
8 fusiveis.
2 resistencias oylindrioas \V Z 652/W.
C - Para 2 desligadores de facn n. 1.211 I 200.
2 isoladores S T· J I.
i contacto para o fulchro.
1 contacto para a frente.
1 faca interruptora.
D - Para bobinas unipolares do auto rcacção,
R. 1.Si2/200/25 amps.
2 isoladores S T J II.
i bobina completa.
E - Para a resistencia a oleo R. 1. ::!72/6.
2 fitas de resistencia em armação de madeira.
3 isoladores S T J O.
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c)
d)
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2 passagens com tampas.
6 fusiveis para 6.000 volts.
e)
t cesto metallico.
f)
3 chifres.
95.
F - Para a resistencia abafadora R. 1.704.
a)
2 isoladores S T J I.
1J)
3 resistencias cyli ndricas W Z 602.
G - Para o interruptor de protecção a oleo ..
ü6.
R. 2.182 III 200.
a)
1 passagem com fJange~ R(~rie li.
b)
t contacto pequeno.
t contacto grande.
c)
t faca interruptora principal.
d)
e)
t faca interruptora auxiliar.
f)
t pino isolado para a faca pos. 50.
g)
2 fusiveis thermicos.
h)
5 discos signal.
!l7.
H - Para o interruptor de maxima e minimn.
R. 857 I 350.
a)
2 bases para o excitador de faiscas.
b)
10 parafusos de ferro laminado.
2 molas de contacto para 350 amperes.
c)
d)
2 fitas de contacto.
e)
2 pecas de contacto superiores com piuo de ligação,
porcas e arruellas.
f)
2 pecas de contacto inferiores.
g)
2 bobinas de corrente.
h)
2 tubos isolantes.
i)
2 encostos para 35'0 amperes.
j)
2 peças para linquetas.
/c)
2 trincos travadores.
l)
2 molas para trincos travadorcs.
tn)
2 molas de retenção.
n)
2 molas não aferidas para relate.
o)
2 contactos auxiliares com mola.
p)
2 contactos auxiliares exteriores.
q)
6 parafusos de contacto com porcas.
r)
4 placas para fixação da capa de faiscas.
s)
1 bobina de tensão para 350 amperes com reí:!istencia
em série para 800 volts.
t)
2 ,jogos de excitadores de faiscas prolongados.
u)
4 chifres excitadores de faisca para 350 amperes com
forro de carvão e cobre.
I - Para lampadas signal.
98.
a)
3 lampadas esphericas de 1-2 velas, para 11 O volts.
b)
3 globos de vidro vermelho.
Secretaria de Estado da Viação e Obras Publicas. Dire..
c to ria Geral de Expediente, 29 de marco de t 924. - Gustavo
A. da Silveira, director geral.
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DECRETO N. 16.434 -

DE

29

DE MARÇO DE

1924

Ãpprova os estudos definitivos, com a extensão de lO .152 metros, de uma va'riante ent1·e os kilometros 196 c 207, ci.cu
Estrada de Ferro de Pet1•olina a Therezina, e o 1·espectiv&
orçamento, na i1nportancia de 1.00!:496$295 (mil e dous
contos quatrocentos e noventa e seis mil duzentos e no·vcnta e cinco réis}
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que propôz a Inspectoria Federal da::i Estradas,
decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados os estudos tlefiniiivos,
organizados pela lnspectoria Federal tlas Estradas, de uma
vat·iaule com a extensão de 10.152 mcl.ros, entre os·kilometros
196 c 207, da .Estrada de Ferro de Petrolina a Therezina, e o
respeeti vo orçamento, na importaucia de 1 • 002 :496$295 ( m i 1
e dous contos quatrocentos e noventa e seis mil duzentos e
noventa e cinco réis) de accôrdo com os documentos que com
esf e haixam. rubricados pelo director geral de Expediente do
1\Iinisterio da Viação c Obras Publicas.
Ilio de Janeiro, 29 de março de 192·i, 103° da Iudepcnuencia c 36° da Hepublica.
ARTHUll lJ.\ ~tLVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.1.35 -

DE

29

DE

M.Anço

DE

1924

Abre ao Minislerio da Just-iça e Neyocios interiores o credito
especial de 2:160$, pm·a pagamento do.~ vencimentos a
que fez jús, em 1923, Hennencaildo Jlelluulo Bustos

O Presidente da Republica dos Estudos Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nns f.errnos do arf. 93 do
regulamento approvado pelo decreto n. 15.783, de 22 de
novembro de H)22, resolve, usando da autorização do decreto
n. ·Í. 772, de 26 de dezembro de 1923. abrir ao l\Iinisterio da
Justiça c Neg·ocios Interiores o eredito especial de 2:160$,
para pagamento dos vencimentos a que fez jús, em 1923,
Hermeneg·ildo Melhado Bustos, em virtude do decreto legislativo n. 3. 995, de 5 de janeiro do 1920.
ltio de Janeiro, 20 de mar~,;o de 1!l2·i, '103° ua ludepen·
dctwia c :Jüu da Itepublica.
AR'l'HUn DA SILVA BERNARDES.

João Luiz A.lves.

Am"'B DO PODim EXBctJTIVô

DECRETO N. 16.436 ----.

DE

29

DE MARÇO DE

1924

Abre ttb Mint-stet'io da Justiça e Negocíos Interiores o credito
~~pplettt~ntar •t/;e ~0:018$165~ para supprir de{iciencias dos
t:t"tdit()s -comírttttdos nas verbas 20, 28, 17, 48 e 41 do artígo ~" da t~i n. ;f.632, de 6 de janeiro de /923
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero
4 .su,., de 11 de jan~iro do corrente anno, resolve abrir ao Miníst~rto dn. tlustioa ~ Negocios Interiores ó credito supplementar de 420:018$165, para supprir deficiencias dos creditos
cgnsigna.dos nas verbas 20•, 28•, 17• e .u• do art. 2° da lei orçamentaria n. 4.~32, de 6 de janeiro de 1923.
Rio de Janeiro, ,29 de ma.rco de 1924, 103° da Independcltcia e 36° da Rcpublica.
ARTHUH. DA SILVA llEH.NARDES.

João Luiz Alves.

DECHETO N. 16.437 -

DE

29

DE MARÇO DE

1924

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores os creditos especiaes de 70:186$, 270$, /05$ e 58$500, para pagamento, respectivamente, ita reimpressão dos Annaes
da Constituinte Republicana e de addicionaes a {unccionm·ios da Sec1·ctaria da Camara dos Deputados

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usattdo da autorização contida no decreto legislativo n. 4 .814,
de 17 dê janeiro do corrente anno, resolve abrir ao .l\Hni:5Lerio
da Justiça e Negocios Interiores os creditos especiaes de
70:186$ que será posto á disposição da Mesa da Camara dos
Deputados, para pagamento da reimpressão dos A.nnar,s da
Constituinte Republicana, ordenada em resolução da me~·nua
Camara e mandada executar, e de 270$, 105~ e 58$500, para
pagamento, reSl)ectivamente, a Manoel Alves Magalhães, Paulo
Pereira da Silva e Francisco Fernandes Braga, empreg·ados da
Secretaria da Carnara dos Deputados, das addicionacs de 15 %,
nrais 5 % c 15 %, sobre vencimentos, a partir de 1 de abril,
t de junho e 22 de novembro a 31 de dezembro de f922.
Rio de .Janeiro, 29 de março de 1924, i03o da Independencia e :-l6° da Hepública.

Julio Luiz Alves.
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DECRETO N. t 6. 438 .;....

DE

4iD

EXB~IVO

29

Dll! MARÇO llE 1 {J2.t

Abre ao Ministerio da Justiça e Neyocios Interiores o crrnlito
supplementar de U3 :668$193 a diversas constgnações da
verba 1511 do art. _g~ da lei h. 4. 632, de 6 de janeiro de 192.'J
O Presidente da. Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo numero 4. 825, de 27 de janeiro do corrente anno, resolve abrir
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credito de
f 13 :668.$193, supplementar ás consignações seguintes da verba n. i5 .do art. 2o da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de ~923:
"Cohduccão de enfermos, alienados e cadaveres", 22 :401$í83;
"l>ara pagamento à peritos e despezas com a expulsão· de estrangeiros, extradição e passagens via maritima", 13 :975$;
ullluminação e força motriz", 27:107$468; "Linhas telegr·aphicas é telephoni~as", 22 :484$100; "Objectos de expediente,
livros, etc. ••, 18:240$101; "Acqu~sição e custeio de material
de transporte da Poliéia, etc.", 5:462$153, e, "Para sustento
elos presos do Deposito da Policia", 4 :007$888.
Rio d~ Janeiro, 29 de março de 1924, 103° da lndepen<lencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João .Luiz Alves.

DECllBto N. f6. 439 -

og 2 DE Aimn, DE

1U24

Auto1'iza a celeb1·ação, com a "Société de Construction rlu Pm·t
de Bahia" e com a Companhia Nacional de Constt·'Ucções
Civis e Hydraulicas, do contracto para a const.rucção do
pro·longamento do cáes do porto desta Capital, ent substituição áos cel'eÍJrlldós ém 'virtuâe dos decretos ns. 15.151,
de 1 de âe:emtwo de 1921, e 15.450, de 25 de abril tf~
1922

O Presidente da Republica dos Estados Unidos llo Brasil,
usando da autorização constante do art. 201, n. XX, da lei numero 4. 793, de 7 de janeiro de 1924 ( 1), decreta:
Art. 1.° Fica autoi'izada a celebração, com a "Sociét.é de
Construction du Port de Bahia" e com a Companhia Nanional
de Construcções Civis e Hydraulieas, do contracto vara a constrü'éção do prolongamento do cáes do porto desta Capital, em
suhstit.nição aos celebrados em virtude dos decref os ns. 15.151,
de 1 de dezembro de 1921 e 15.450, rle 25 dn ahril de 1H22 n de
eonl'ormidadc com as clausulas que com est.e lJaixam, assiguadas
pelo ministro de .Estado da Viação e Obras Publicas.
Art. 2. o Ficará sem effeito este decreto si, dentro de ~Q
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dias, contados da data de sua publicação no Diario Official,
não for assignado o respectivo contracto.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1924, 1.03° da Independencia
e 36° da Republica.
An.THUR DA SILVA BEH.NARDEf::i.

Prancisco Sá.
R. A. Sampaio Vidal.

Sr. PresidP.nte da Jt(~publ ica - Dos (H'ojedos iniciaes de
melhoramentos do porto do Rio de Janeiro, approvados pelo"
decreto;; ns. í. !)69, de 18 de setembro de t 903, e 6. 786, de 19
de dezembro de I!J07, a pari. e fllll trafogu, des(lc UHO, const ituida pelo cúes de ~L ~HH nwl r os, eom as obras e installaç.ões
complemPnlarf's, nst::í. muito longe dP -coreespondct· ao desenvolvjmcJll•> commerda! desta granàe cidade ·e ás previsões seguras do autrn· daquelil'':l planos. o grandE' engenheiro Franeiseo Bicalho.
A nxtPJlSãn linPar do C·ÚPS acustavPl 'Construido, fôra ealr.ulada para mn movi.nwnlo de mercadorias importadas c ex1portadas, que pela mérlia deduzida dos annos de 1900, 1 tlUt o
1902, nüu ·se elevava -a mais uc J. 600.000 toneladas. Esse movimento, pela média registrada nos u Jtimos a1mos, sóbe a mais
de 2. 500.000 toneladas. Heprcsrnta esta quantidade, dividida
pela extensão un eáes, uma utilização por metro 'C vor anno
snperior a '750 toneladas, quando o projecto do prolongamenLo
do porto se fundava ern um ruproveitamento fixado em 100 toneladas. Dahi resulta que qaurenta por cem dos navins que
procuram o Rio de Jan(~iro deixam de atracar ao <~áes.
Evidente, 1portanto, se tem feito sentir a necessidade de
estender as obras executadas c de realizar o plano integral de
que são ellas parte.
Entendeu de dar-lhe satisfação o Governo, Pm 1921. não
com proseguit· o cács existente, sim construindo a parte que
d~vo consUtuir o f,r(~cho terminal deste, na Ponta do Cajú, e
fazendo outro \p-orto separado. df'sl.inado a formar urna zona
franca. na ilha do Governador. P.ara a execução dessas ohras,
foram ap'9rovados os respectivos orçamentos c abertos os SPguintes creditos: para a pt·imcira, formando parte da ampliação das obras do porto. t 8. 200: OOO!fi. pelo deeref.o numero 1-i .198, de 2 de junho de 1920; para a segunda, fm·mando
o primeiJ'o tree ho de 900 metros do cáes cte tres kilometros e
l~onstruir na ilha rio Governador. 29.969 :fHO!fi, pPlo decreto
n. 1:). oan, l]p, 6 lie oul.nbro de 1921. RIPvava-fH' fl total rla rkspesa autorizada a ·HL16·U:fHO$üOO.
Das nhrag approvadas for·arn rontraef.adas a ennsl rueçfiq
de 1100 metrnc; rlP rnuralha rlo cács para 10 metros de iJI'J'OÍ111ldidadf' C' ctr dons em·o.canH'ntos eom ePrea rfp 7H. !187 mPt.rns
cubicos, no porto'ido Cajú, c.njo custo seria dp 9.1~2::304$070;
a eon:Strnccão d(' flOU rnetros dP muralha •le cães e de cerca
de 'f>·3.710 1nch·os cuhieos dP enrocament.ns na ilha dn Governador. e.ujo custo seria cte 8.1256 :ü46$500. As obras 'que teriam
de ser f.eitas simultaneamente com aquellas e que com estag
foram i~ieiadas, de dl'a~gagem e aterro, pelo regimen de admi1
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nistração contractada e .sub-eontradada,

importariam

em

1 O. 000: OGO$', elevando-se a despesa dos trabalhos encetados
a 36. ~98 :H50$·570.
Para a execução desse~ conlractos foram decretadas as
seguintes emissões de apoli>ces : pelo decreto n. 15. 697, de 27
de setembro de 1922, 15.000 apolices destinadas ao eusteio

das despesas ·com a ampliação do 1porto do Rio de Janeiro
(Ponta do Cajú) ; 'Pelo decreto n. 1'5. 793, de 9 de novembro
de 1922, apolices até a irnportancia necessaria para .pagamento
em moeda corrente, estipulada na clausula XXXV do contraeto
c_om a _Companhia Nacional du Cunslrucçõcs Civis e Hydrauhcas (Ilha do Governador) . As do primeiro decreto ·foram
emittidas c depositado o seu valor ou 12. 500 :000$·, no Crédit
F'oncier du Brésil et de l'Amérique du Sud; das do segundo
se fez a emissão que produziu 8. 256:646$500. Tendo sido
essa ultima emissfuo feita por conta do eredito de 2H. H6!l :840$.
já aberto para as übras da zona franca, resta ainda o saldo
desse credito, revigorado pela vigente lei da despesa.
_Aiquelles actos do Governo obedeciam a um pensamento
patriotico: dar ürganização conveniente ao serviço de carga
e descarga do carvão e dos minerios, para o que se afigurou
necessario separal-os dos outrüs serviços do cáes; crear um
grande entreposto de eommercio sul-ame1·icano no porto
franco do Rio dP .Janeiro.
Conseguil-o-hia. porém, dispet•sanflo em tre~ Jragmentos
separados, quacs tePs por·LoH dist.inctos, o ~pol'lo da Capital da
Hepuli)lica.
Mas a realização do duplo proposito a que acima me referia, não resolvia o pr·oblema qu(~ desde agora ~e está impondo, de habilitar o cáes do Rio de Janeiro .a satis:(aze.r· as necessidades crescentes do eommercio desta grande Capital. A estas
já a magnífica obra realizada está bem longe de bastar.
De facto, nos uUimos quatro annos, •foi o seguinte o movimento ascpnflenl.l' das Pntradas ·em nos.so porto: em Hl20,
d:4155 navios; em '1921, 1.4.57; em 1922, 1.887; em l9o23, 2.105
navios.
Gramle numero desses v.apon•s. na faliu tln cáes para
atracação de 1odos e~les, descarr-egam ao lango, de onde as mercadorias são levadas para os t rapic~hns ainda f~xislentes ao
longo do littoral, do .Canal do Mangue á Ponta do Cajú, no
Rei..iro Saudoso e no cáes antigo da Alfandega.
De sorte que, mesmo executando as obras oontractadas do
porto de minerios e da zona f.ranca, não desarpal'eceria a necessida·de ele mais cedo, ou mais tarde, e seguramente em. simultaneidade com ellas, realiz·ar o prolongamento do eáes actual.
Ora, feito sómente este, tão depressa aquellas outras não
serão necessarias, pois os seus fins serão por aquelle alcançados. Umas não dispensarão o outro; ao passo que este as
dis'Pensa1~á ou adiará por longo te.mpo.
A extensão do •cáes, }wr·tanto, evitará uma dcs1wsa dupla
e att.enderá a necessidades impre,scindiveis, que de outro modo
ficariam suh;;;ist.indo imperiosas.
Foi por isto ,que, no anno pas~auo, (~11lenüeu u Gove1·no
acertado solicitar ao Congresso Nacional a aulol'ização, que lhe
foi dada, no art. 201, n. XX, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro
de 1924, para rever os contractos, a que se refernm o.s decret:Os n. 1'5.151, de 1 de dezembro de 11921, e n. 15.·150, de
1
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25.!d~ ··âpdl.~e. ·1~2~, :P~de~~g r~uilil-QsAffi ·u~ -~, -cel~bt~do

com as mesmas emprezas com que o foram ·~e1Ies, {)U wm
ÇJ.utr~~ 1 9~e. a est.~~ sub~tit-q.a~, e deslocar..~~.~. ·~I>:f.as, qp·e ·ªelles
s~o ·obJecto, para constituírem o prolongamento da parte
actu3rlm~:gte em trafego qo c-áesdo ~or~. do ·~~o:d~. J~à~eiro:!
E; desde logo, po intuito ·de subst1tu~r as ·obras contractadas
pelo •prolongamento .do cáes, norb.eou ·este ministerio i.iina commissão. de technioos de incontestavel compe~enci~, os S.rs.. erigenbeiros 'fobias Moscoso, José d.e.Aglliar, Toledo ~islioa, Lucas
B.icalho e o consultor jurídico bacha.rel Eugenio d~Ll}.!}ena, ~.,.
s'istidbs ·pelo funccionario 1de Fazenda, Sancho de A. 'Botto de
Barros,. á 'ttttal incun1'biu de ent.ra.r em ~entendimentos éotn as
cbtrtpanhiás contractantes das obras etn exéettc;ãb.
RelsuHb.ram deáse eiitendimento as clau::mlas ttuc ora ·sub'llietto á dtHiberacãb ·de v. ~Ex.
As úbra~ a éontraelar estão orçadas em 35. 81-~ :950$000.
As obras anteriores, ·só na parte cuja execução estava
iniciada, lhontariam ·ein 36.398:950$570. A ·extenslio .de cáes
tios· dous coritractos anteriores ·era ·de f,. 200 metros; a tlo =novo
ctlntrácto será de 11.391 ·meti"os. Assim, alcançar-se-'ha. com
despesa ntendr maior utilidade. Demais, os terrenos -adquiridos eth consc.quencia das obras a realizar, coin cerca de
400.000 metros quadrados de área, vendidos áo •.preço mínimo
tle:SO'$ o .tnetro quadrado, ·ptodm:irão 32.000:000$·. imporlancia
npprôxirhada do custo .tdtal dos trabalhos.
Dos creditos abertos sommando 48.1ü9 :8l10$, dos quaes
18.200:000$ ·para ampliação do porto (deercto n. 14.198, de
2 de jttnlio <te 1920) ·e 29. 9·6~ :84{)$ para a zona franca ·(decf.eto ~n . 15 !()39, de 6 de outubro de 1921). resta o saldo de
·43 :~59 :~51$007, riútis do que sufficiente IP~ra altcnder á despesa lib tiovo cotlttacto.
Segundo está projectada, a construcção do prolongamento
do eáes permittirá sua immediata ·exploração e, pois, entrará
lO!go:a 'd'ar renda; effectuada de conformidade com os côntractantes anteriores, ·quando estivesse concluid!l, 'ficár-lh~...:hiam
a faltar obras co.mplementares, indispens~veis e despcridiosás;
exigiria, ·antes de produzir qualquer fruct.o, ~ovos e grandes
sàcrificiós, entre os ·quaes . a ligação dos trechos construid,os
'ás vias de communicação existentes e ao centro coinmerci'ál.
Além disso, as ·obràs a re~lizar _para o pro,Iowiame~~o
'à!gor'a :t)rojectado, sanearã.o ·gr·ande parte do littoral i:le.sta c1 ....
dá9e, com ·supprimir a vasta zon·a de. aguas mortas, que se
estende do ·canal do. ·Mangue ao •novo Arsenal de Guerra, na
IPTaia -de·s. ·Ohristovão.
.
,.
.
. . ..
)\ssim, sem '3ugmentq, ;antes co~n qimim.JiÇã·o .tla dest)esa
que·s~ tfhh!'t)e·fazer, O COJ)trac.to Cl;t.)aS cla?SUl,as P,X:~ SU~ffi~tto
1
á approvà~ao de V. ·.Ex;, Sr. Prestdente, dam sattsfâçao Immediata e mai'3 completa· ás. necessidades commerêi\lês do .Rio
de Janeiro e da extensa região servida 'pó-r este P,Orto, e prbsegttirá a execução systcmatioca do grande .projecto dq ;porto
do Rio de .Janeiro, organizado pela notavel comp·etenma de
'Francisco Bicalho.
Rio de 1Jan'éiro, '2 de' nbril de '1924. - Francisco Sá.
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Clausulas a que se refere .o decreto n. t-G.439, desta data
CLAUSULA I

. A Companhia Nacional de Construcções Civis e HydrauliCas, com séde nesta cidade do Rio de Janeiro á avenida Ro.drig;ues Alves n. ::103, ·e a Société de Coostr"uction 4u Port
de .Bahia, .com séde em França, na cidade de Paris, Boulevartll
Haussrnann n. HS bis, e com representação ,nesta CUJ)ital, .á
avenida Rio Branco n. 46, 1" andar, dora ,em diant.c denominadas «•Oontractantes » em conJuncto e solidar.ias, a~tiva e
passivamente, para os fim; do contracto,, tendo conbee;imento
\P'leno, não só das obras que r.ontractam, co.nm das circum,..
Blancias -locaes, obriga.m-Re a executar cQm a maior pe.r.feiQã.o
c sol idez, a contento do Governo e de accôrd'o com os desenhos
que fiicam fazendo parte integrante do contracto e oom as
estipulações nelle contidas, as seguintes obras:
1. o A construccão de 1 • 391 m,oo .(mil rtres~ntos e noventa,
e um metros) de muraLha ·de cáes, .sendo ;351 m,oo (tresentos e
cincoenta c um .mctro.s) !Para .7m,50 de tpnofundidade abai;x:o
do nível da maré mínima do .porto .e 1.!0á0mi00 (mil .e quarenta
metro'3) para a ,profundidade de 10m,oo al.Jaixo rlo mesmo
nivel.
,
2. A dragagem de cerca. de 2.600.000 (dou.s miLhões e
seiscentos mil) .metros cubicos de terreno, para a abertura do
eanal necessario á construc_ção da muralha .e, ao estabelecimento de uma faixa dra.gada de 250m,oo de largura em t:&rente
á muraliha, para o ancoradouro e manobra .dos navios que s·e
u t.ilizarem do cáes.
3. A execução do aterro destinado a ,encher at.•~ o .ni:vel
do capeamento da muratha, .a área comprehcndida entre a
mesma ~muralha e o Jittoral .fronteiro, com ·Um vo-lume approximad'o de 3.000.000 (tres miLhões) de metros cubico:s.
4. o A construcção ·de um enrocamento de proteoção uesse
a f. erro. partindo da e~tremidade N. NO. .da muralha até o
littoral, com um cubo avaliado em 2. 500 metros .ou bicos.
0

0

CLAUSULA II

.1. a - Muralha de cáes - A muralha de cães set'á constituída por uma série de t07 arcadas de 7rn;OO de vão, ljgando
ent-re si 107 pilares de om;·oo de comprimento, sendo a ,pr.i ...
meira arcada apoiada He um 'lado na extremidade da actu.lll
muralha do cáes do tporto, além do Canal do Mangue-, .e por
um enrocamento corrido por •traz ·dos pilares f' arooda.s.
o.) -~Fundações paro .a muralha de .7 ,50 J~~stas fundaqõt>s terão da .•côta - 7°\50, at~ a. cóta - ·9 ,50 nma largura de 8 ,50 e um comprimento de 7m;OO c serão uniformemonf.e respaldadas na cóta - .7m,5o;
b)--Fundações para a mlLO'alha de 10 ,00 --,Estas fnnHações :terão ·da cóta - 10m,OO á c.dt.a - 12m00, uma largura
de 8D1,50 e um comprimento de 7 ,00, devendo a largura augmentar de accôrdo com a profundidade em que fôr encon01
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ti·ado o terreno solido, de modo a manter as necessarias coud;ções de estabi!idade e serã~ unifonnemente respaldadas na
cóta - tom,oo. Ambas as fundações serão de concreto na
·proporção de i.250 kilos de cimento para 2m3,500 de areia e
4m3,~~0 de pedra britada, serão .executadas a seooo com o
aux1ho do ar comprimido em caixões amoviveis c serão enraizadas em terreno solido;
c)-Pilares para a mu•ralha de 7 ,50 - Os :pilares serão
de 6m,oo de comprimento e assentados dirootamente sobl'C
as fundações na cóta - 7m;50, tendo ahi 7"',437·5 de largura;
os seus paramentos latcracs e posterior serão verticaes e v
anterior terá um lfructo de i :,40;
d)- Pilares para a mu.ralha de iOm,oo -Os pilares serão
igualmente de 6m,oo de comprimento, mas assentados sobre
as ·fundações na cói.a - tom,oo, tendo nesse nivel a largura
de 7m,:50; os seus paramentos lateraes e posterior .serão tambem
verticaes e o anterior terá o mesmo fructo de 1 : 40. Ambos
os typos de pilares ser.ão formados de concreto na proporção
de 1 . 300 kilos de cimento, ama,ooo de areia e 6m3,000 de ped.ra
britada e matacões de pedra embutidos no mesmo, de modo
que fiquem esse$ matacões bem envolvidos pelo ·concreto, c
serão construidos a &eoco a céo aberto, dentro de ensecadeiras
collocadas sobre as respectivas fundações, até a cóta - i m,50,
onde terão uma largura de 7m,26. 'Nesta cóta serão feitas de
um lado e de outro dos pilares, 8IS ·bases do assentamento· das
vigas que terão de cobrir os vãos entre dous pilares consecutivo..;;
e)-Arcadas - As arcadas serão formadas por vigas dn
concreto de gm,oo de comprimento, 1m,90 ode altura e •1 10,50
de largura, tendo a parte inferior em feitio .de abobada de
6m,65 de raio, 7m,oo de corda no nível dos apoios e 1m,oo de
fle~a. o fecho d&sa pseudo-abobada fica 0 ,50 abaixo do
nivel das marés minimas.
Essas vigas :serão feitas de concreto na proporção dl'
1. 430 kilo.s de cimento, 2m3,.000 de areia ·e 4m3,000 de pedra
britada reforcada.s de aco per.filado com uma secção total d(•
264 centímetros quadrados para cada arcada, serão construídas
a eéo aberto em logar apropriado e collocadas sobre os pilares
,por meio de um guindaste fluctuante;
f ) - Muralha continua - A muralha acima do nivel das
·marés mínimas terá as seguintes dimensões: 3m,oo no nivel
do capeamento e :3m;18 no niv:el das marés m·inimas.
Essa muralha correrá IP'Or cima dos pilares e das arcadas,
será feita de concreto e matacões, tendo a face anterior revestida de cantaria apicoada, em 9 fiadas, sendo a ultima
constituída pela pedra de ca;peamento com om,60 de altura e
1m,oo de largura e será construída livre e inteiramente a céo
3berto;
g)- Enrocamento O enrocamento será. respaldado na
cóta 0,00 onde terá 3m,OO de largura.
O talude posterior desse enrocamento será 1/1 (talude
normal das pedras jogadas) e o talude anterior ·fõmará uma
declividade menor, não devendo de modo algum passar fóra
do paramento exterior dos pilares na cóta - 10m,oo.
2.o- Dragagem- A faixa a ser occupada pela muralha
de cáes, as~im oomo a faixa conti:gua, rcom a la~ura de 250m,oo,
contados a partir da fac.e da muralha, e destmada ao ancora01
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douro e manobra dos navios que se .utilizarem do cáes serão
dragadas, sendo a p1·imeira até a cóta - 7°',5{) em uma extensão de 351 m,oo a partir do e.ctual ·extremidade do cáes do
porto ao lado do Canal do .Mangue e a - 1 i un·,oo no restante
da sua extensão i .040 (mi.I c quarenta) metros. A segunda
será dragada toda ella até a cóta - sm,so. o mat·eri.al dragado que se prestar ao aterro·, avaliado em cerca de 50 o/o do
volume total da dragagem, será utilizado Joara esse film e
depositado dentro da área a ser aterrada. O inaterial que não
se prest-ar a aterro será transportado para fúra da bathia em
batelões apropriados e despejado alr'm da ilha Rasa, a cerca·
de 12 milhas da ·cidade.
3.
.4.te:rro - O alenament.o da área eomprehendida
entre a mural1m do cáes o o litloral ser.á f.eito como acima
ficou dito com a parte do ~material dragado que se prestar a
esse fim e com o producto da. excavacão de •terreno ou terrenos ~que o Governo indicar, os quaes · deverão off.crccer con...,
dições natura·es de facil P.Xca.vação, islo 1', volume o extensão
de ataque convenientes, e devendo o Governo para esse fim
entregar ás contractantP.s os ditos terreno ou terrenos inteiramente livras e desembaraçados dentro do prazo de 3 (tres)
mezes a contar da data do rrgi:;;tro do cont.ra.r.fn pelo Tribunal
de Contas.
Si o cubo de tcll·ras drag.adas e excavada:'\ não fõr .suffi.ciente, para completar o total aterramento da úrea. a ·ser aterrada até o nível do capeamenlo da muralha. as contractantes
dragarão no interior da bahia, onde fôr mais conveniente. mater.ial adequado c o uti1izarão :para completar o at-P.rro.
•4.
Enrocam'ento de p1•otr~cção do nlc~'l'o -- Esse enrocamento será feito com pedras irregulares rte todo o tamanho,
atiradas livremente na agua e arrumadas acima dlo nível da
agua até a cóta. da muralha do cáes, tendo nessa cóta uma,
largura conveniente e os taludP.s Jateraes de J :1.
0

-

0

-

CI~AUSULA

TJJ

As ~ontractanfes poderão adoptar na direccão administrativa das obras o regimen que mnis lhes convier e na
execução dellas, processos que não alterem. a juizo da Fiscalização ,os typos oonstanfPs do projecto aJpprovado que seTá
observado fielmente.
CLATTSULA TV

Fica reservado ao Governo o direHo de introduzir no~s
planos approvados as modificações que entender necessarias
e al:terar, em parte ou no todo o projecto approvado. fazendo-o.
porém, com a precisa antecedencia. Si das modificações resultarem prejuizos ás contractant.es, serão ellas ind'emnizadas da
respectiva importancia, na :falta de aceôrdo. por arbitramento.
pelo processo estabelecido na clausula XXXVITI.
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CLAUSULA V

As cauções de 120 :000$()00 (cento e vinte contos de réis),
feitas pelas -contractantes individualmente no Thesouro Federal, de accôrdo com os eontra otos lavrados ex-vi dos decretos ns. 15.450, de 25 de abril de 1922; e 15.151, de 1 de
dezembro de 19211', os .quaes são substituídos pelo ·oontracto a
1ser assignado, ficarão reunidas servindo de garantia ao
mesmo. A nova caução de 240:000$000 (duzentos e 'quarenta
contos de réis), assim constituída, será reforçada mensal.;.
mente ·com uma quóta igual a 5 o/o da importancia de cada
conta mensal das obras realizadas, até perfazer a importancia de 800:000$000 (oitocentos c'Onlos de réis), ;que será o
valor total da caução. Essa caução, "prestada em tmoeda nacional sem juros, ou Pm títulos da divida publica brasileira.
será mantida integra.Imentc durante t1odo o prazo de responsabilidades das contractuaes. Estas ficam, alem disso, responsaveis, por si, seus teres e haveres, por todas as obrigações
que lhes impõe o contracto.
1

CLAUSULA VI

As contratantes farão logo que seja registrado o contracto
pelo Tribunal de Contas, as encommendas para todos os materiaes e installações e tomarão as demais providencias necesrarias para que os trabalhos estejam iniciados dentro do praso
de 4 (quatro) mezes a contar da data do registro do contracto pelo Tribunal de Contas e fiquem terminadas todas as
obras dentro de 36 mezes a contar da data do inicio das obras
com excepção dos trabalhos e atetrro que deverão estar concluídos deitro de 6 (seis) mezes após a terminação da muralha.
Paragrapho uni co. O Governo reserva-se o direito de accel~ebrar, ou modelar a execução das obras e, consequentemente o prazo fixado para estas, á medida dos recursos financeiros que julgar opportuno applicar-lhes.
CLAUSULA VII

Si por qualquer motivo o Governo não entregar inteiramente livres e desembaraçados o local onde devem ser realizadas as obras ou os te'l'renos indicados no § 3° da clausula li
dentro d'e t.res mezes a contar do registro do contracto pelo Tribunal de Contas ou ordenar o retardamento do inicio das obras
ou a suspensão das mesmas depois de começadas por mais de
oito dias, terão as contractani.P-s direito a uma prorogação dos
prazos marcaos na clausula VI, na proporção do dobro da
duração do retardamento ou da interrupção ordenados e além
da referida prorogação, ao pagamento de uma indemnização
correspondente a 10 o/o (dez por cento) ao anno sobre o valor
das installaçõcs que ficarem inactivas ou sem applicação e
ás despesas devidamente comprovadas de conservação e guarda
de laes inslallaçõeR durante o periodo de aditamento ou da
interrupção real do serviço.
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CLAUSUtA VUI

o. Governo.. <a~de.rá 1 ás contrqctapt~s. fór~ da zo~ qp.~ tem
de. ser occupadas .n~lo cáe~ e oiul~ o, t~ver.• 4 ~eirá..:m!lr, u:rp
espaço e terreno hv.re, c. desembar~çado de qualquer. m}~s, c~~
area suffjciente para.. d~po~it.os, car.r~!ras par~. etn.l:!a.~c~~oes
officinas ·para renarações e ouh~os. m1stéres necessarws. ás
contractantes, não, poden.dp as me~mas. ut.iliia~-s~... dess~~
terrenos senão. para os fins. do cop:tr~do, c de}Jes t..,erao eUas
uso e goso, em. quanto. dur~rom as obra.E!.
CLAUSULA IX
Todas as obras e serviços que fazem objecto do conf.racw, serão consideradas obras e serviços federaes e por tal
sujeit~s ao'S 'mcsmbs 'ontís e obrigações c' no goso das mesmas
iséhÇôes, vantagens' e ,,regàlias que 'ciàb!3m ·as obras· ê servíçps
d~'Çp.ião, ( de acéórdo com a ·Jcgisfà_çãtrvi~ente durante o prazo
do C<>ntra~tb .
·
·
CLAUSULA X
As c.ontract.a.ntes ficam sujeitas ao pagamento de ·direitos
aduarié'irds',' · de ·âccôrdo co:r'n o· ·qtie foi estab'élebido: ·pelo arti~.o '31'd:f lei n. '3.~79, de 31 de dezembro cte· 1919; pàrà todo
ó maferial e' apparelhainento que. importarem para a·· é:X:ecução das obras cntractadas. Poderão ser·· ci1fretanto:' utilizadas nessas_ obras a p_a;r:tP. dQ ~J?p,arelhamento que a Société
de Construcçao du Port de Bahrã: puder retirar das obras em
execução no porto da Bahia, sem prejuízo das mesmas obras
~ b~.r;n a~s.im o app,~r~.lh:gne_n,~o ~e W,aga~~II?-. que a Ço,w,pan~?-ia
N: ~ÇI. Ç),na) .~e C\m~tr1,1cçç._es C~v.1.~ ~ H.Y~:.;oau\Ica_,s possQ.n\ o:u. v~~r
a, ad;g,l,IIrir no.~ portos de R~.clfe e RIO Gr.and.e do Sul, rê.~ir,~
dos de ob.J,'as p,ublivás :;tnalogas ás c.ontr::tctàdás.
CLAUSULA XI
A fiscalização de todas as obras e trabalhos oontractàdos ficará á cargo da Inspectoria Federal de Portos, Rios
P- Canaes, no· contracto sob a denominação "Fiscalização", com
a qll:al as co~tractantes · entede.r:-se-hão _fl:irectamente sobr,e
todds os assumpos.. cbncernentes· a execuçao dó c.ontracto;·faéilità'n~o-lhes toi1os m~ meios para o competente desempenho
de süa missão.
·
CLAUSULA. XII
Todas as ordens, instrucções ou em geral qualquer espocie de relações em ·objecto de serviço entre as contractantes
t' o Govpr·no ~cl'iio sempre •pnr escri.pto, não podendo nenhuma
qq§! Bart~s contr~cta~tes ~p~gar, ~~ paso al~m e p~ra qualqlicr f1m nrdetls on decJaraçÕes verbaes (tne mmhtlrri valor
terão para os effeitos do con'tracto. '
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CLAUSULA XIII

i\s · cdntractanbes terão um só representante C()mmum
junto ao Governo munido de planos c illimitados poderP,~ para
tratar e resolver definitivamente perante o administrativo ou
judiciario brasileiro, qnaeRquer questões que reciprocamente
se suscitarem, cabendo ao flito reprr-scntantc ser demandado
ou receber citação inicial e outras, c especialmente tratar c
resolver todos os assumptos referentes ao contracto e a quem
será dirigida a correspondencia, sendo esta ent.r·eguc, de pa:rte
a parte, mediante recibo, c no caso de recusa de recebimenf.o,
publicada, para os devidos effcitos, nn Diario Official.
f:L.\URULA XIV

Quando as confractantes tivPrern reclamações ou objecções a fazer contra qualquer ordem da fiscalização. deverão
apresentai-as por escripto dentro de 48 lwras nos dias uteis,
a contar da ultima hora no dia em que. fôr datado o recibo
da ordem ou da publica<;ão da mesma pelo Diado Official.
CLAUSULA XV
A fiscalização terá direito de exigir das wntract.ante'3

a dispensa e retirada do servioo de qualquer emp1·egado ou

operario das mesmas contracf antPs que embarace a fiscalização dos trabalhos.
CLAUSULA XVI

Todo o material empregado nas
primeira qualidade e nenhum poderá
prévio e approvação da fiscalização;
cusado será immediatamente retirado

obras. será sempre de
ser utilizado sem exame
o que fôr por c lia reo }()cal as obras.

CLAUSULA XVII
O representante da fiscalização que acompanhar cada
obra, dará immediato aviso ao encerregado na sua execução
por parte das contractantes de qualquer irregularidade, imperfeição ou defeito que notar, quer na const.rucção, quer no
material. Si não for atfrmdida a ~ua rP-clamação, o PngcnhPiro
chefe da fiscalização a reproduzirá por escripto, para que as
contractantcs corrijam o defeito notado e emquanlo não o fizerem, a obra correspondente deixará de ser recebida para
os effeitos das clausulas XXIV e XXIII, isto é. não será incluidaos nas medições, nPm naga emqnanto não SP ar-har a rontento da fiscalização.
f! I ,AU~tTL.\ XVIII

Para o pagamento das ohras ajustana.R. vig·tmt·t·fio normalmente os seguint.es preços de nnidade:
a) 12:230$, para o meh·o linear de mnralha de l0 10 ,0Új
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b) 11 :000$. para ó melro linear de muralha de 7m,50;
c) 4$650, para o metro cubico de material dragado;
d) 3$550 para o metro cubico de aterro feito com as ter-

ras oxeavadas nos morros indicados pelo Governo;
e) 17$100, para o mPtro eubico rlf' enrocamPnfo df' protecção do aterro.
Estes preços normaes de unidade ficam entretanto suj('itos á~ alteraçõe~ previstas nas clausulas XIX e XXV.
CLAUSULA XIX

De accôro com os orçamentos J'P}Woduzidos no final ç!o
contracto· e que delle ficam fazendo parte integr~nte, serao
modificados os preços constant<>s rla clausula ant.er1or sempre
que os precos de unidade que os compõem, quer oR referentes
aos salarios dos op1~rarios. qtwr os J'PfPrPntPs ao eus~o doR
materiaes, venham a soffr<>r alteração ~~omprovada !n~u~r . de
10 o/o para mais ou para menos. Nesses casos e por IlliCiabva
da parte· interessaria. uma vPz verificado que a variação de
preço (• l'eal <' não pi·nvocada dii·eetam{•ntn pl'las .contractant.es, o referido orçamento será rrcompost.o nos IBcsmos moldes do actual com os novos pl·cços rle unidade oompl!'ovados e
as mesmas porcentagens, ficando assim composto novo preço
total, que vigorará da h i em diant P a fi~ nova composiç.ão pela
mesma causa.
Fica bmn lHlf.PTHiirln qw· semelhant c concessão refere-se
apenas aos mesmos preços fl•' unidadP. quPr pal'a a diaria do
pessoal, quer paTa o material, nada tendo que vm· o Governo
com a maior ou menor quantidade de pessoal. material ou apparelhos que as cont.ractantes tenham de Pmpregar para dar
plena execução ás obras segundo as especificações de const.ruccão constantes dos mencionados orçamentos e dos desenhos
do projecto, rubricados por ambas aR partes r-ontractantes e
que tambem ficam fazcncfo pariP in IPgranh~ do eont.racto.

CLAUSULA XX
Gaberá áSt contractantes prover-se, á ·sua cnsta, de pedreiras, meios ·e franspnrt.e, machinismns ~~ installaç.ões diversas, materiaes d~ qualquer natureza f' Indo o mais que
possa precisar para a execução dos trabalhos, .iú estando tudo
incluídos nos preços rla elansulil XVIII, os quaps comprehendem não s6 todas as despezas dn material I' mão de obra,
como tamb1~rn as fWentuaPs. a adm inistraçãn I' n lucro das
contract.antes, não han·ndo, porl.ant o. pon~entagem mais alguma a adclicionaJ' áquellns preços. .\lérn do apparelhamento
de aterro ~~ flragagem a SPJ' for-necido vela inspectoria, de accôrdo enm os orçamentos resrlf'ef i vos. rica rcservarlo ao Governo o diroito dr' augmentar as installaçÕP:" com outras apparelhagens de sua propriNl•ade, nm hoas condicões de fnnccionamento. afim de obter maior producção uc' serviço com
reducção do J'especl ivn prazo. ficando a eargo das contractantes a conservaçã9 ~~ . o segUJ·o rll's~'H' appardhamcnto, sendo
que o seguro sera ,te~f:n em nonw do Uoverno (' ohrigando-sc
as mesmas a Eest1tmr ao Governo o dito apparelhamcnto,
após a conclusao dos trabalhos. nas mesmas condicõ~s, J'r~al
Yanrto () liSO nat11rnl devirlo ao ft·ahalho ('Xerufado.-

CLAUSULA

xn

noo.

Para os d,e~ai~ trabalbps. complen:l.el).~lle~.
pfeV)S~Q~
cQntljflCt.q._ 4l).es como,: ~- execuçãp, do. c~!.mmenJ-41 dat}atxa
do caes a instaUaçãú de grades e portões, a conl'f.r.UQQao. d~
e~fi~ios, ~~ns e. depQ~ittos, a in.sta.l1fWil9· el~c~ica.. q~: forca
e luz, o a,has.tecimento. de agua, o. fornecimento 4e gutp_d~stes
para o cáes, quer fixos, quer moveis e das pontes rolantes para
os armazens e depositos,_ serã_o feitos ajustes especiaes com
as contractantes. Si, porém, não for possível haver accôrdo
nesse sentido, entre o Governo e as contractantes para todos
~~ ~Lgq~ dos, mcnc-i,on~dQs tliaba.lhQs. ou. for::q.~cimen~os •. ~erão
Q. a'l1ieBPe~0,vos. servi,~o-s. _exec~t~os. dtiliectamente ~élo_ Y,q;verq.~,.
N~, ·~'ID· c;Ia c4ecuçijp d.esses, trab~os directam~11-t~ p_.elÓ; Go-.
v~~IW~ as, contr:wtant~s cntregarao li;vljes e. d~simp~did.os ós
l:QQaeS: e:. tei;rerws OilÀ~ ten.ham de ser execu ta.Pps t~~s tlja~~::
l)Ws. ~ dlt~e~ij,q. ser c~:t:ect1.1ados d~ fó:r;ma qp.~~ nao. prQv.aliltJJ..a..nili ·àelles embaraços ou prejuízos ás COJl.~ractantes:.
UQ

CLAUSULA XXII
A físcaliza~ão poderá orde~~r por ~sçripto á!? çon,~a~~~~
tes o assentamento das fundaçoes em terreno que ~ Sf3~ J~g~Q,
l>areca estar nas condicõ~s conveniente~.; s\ as COJ;ltr~c~á.ntes
Dlo oonoordarem com este juizo, farão por escripto a. su.a. r~-::
clamação fundamentada, dentro de 2~ hor~s.. Si o. G;o;ov:erJ,tp
nÊio eoncardar com ~ recl~m_aÇ,i\o e lJlanti~er a s~a: o~qeJ;D ~s
c~ipta~ t'iearão · ~s contr3:ct~p.tes e:x;o:o.erad.~s. ~'3: re~po:o.~b):U.":
d&ile qve lbes caberia pela clausula XXIX no~ ~recbo · ITJk
:pupadQ.

CLAUSULA XXIII

O Governo pagará, cada me21, em moeda nacional papel.
as obras executadas até o ultimo dia do mez anterior, segundo
a fo~l'a d~s medições feit~s de accô:çqo oo:rn o. d'!WOI?to na

cl~us,ti~

JXlV.

CLAURULA XXIV

Com os elementos dessa folha de medições será organi-

zaga pela repartição competente, até o dia

6 de

c~da

niez, a

ooata; mensal. de pagamento, que depois de examinada e con-

ferida pelas oontraotant-es será lancada em um livro espacial
a. po:r ellas devidamente a·ssignada. A ordem Qe pagamento
dessa oonta mensal será expedida pelo ministTo da Viação
dentro de qutnze dias a contar da data em que ~ mesma contà
fôr organizada. O pagamento dessa conta será feito pelo ao:..
verno até o dia 25 de cada mez, sem que de qualquer demo11J.
e:J:ilidas pelas neces-sidade-s de exame, verifioação e fiscalização das contas resulte responsabilidade aiguma para o Gciyerno.
Para maior oonvenieneia das contractantes o preço do
metro corrente de muralha de caes será pago em tres· (SJ
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prestações, sendo a primeira de 35 o/o, quando respaldadas as
fundações, afim de poderem roo.eber os pilares; a segunt"ta
de 50 %, quando ligados os pilares e corrida a muralha .até
a oitava fiada de cantaria inclusive, sobre a qual correrá o
capeamento, e a terceira de 15 %, restantes, quando a muralha
estiver inteiramente concluída incluindo o enrocamento.
CLAUSULA XXIV

As medições serão feitas do seguinte modo:
fo -Muralha- a) para o pagamento da primeira prestação; as fundações serão consideradas como tendo 13"' ,00 de
comprimento, isto é, incluindo o vão de uma arcada; b) para o
pagamento da segunda prestação, a medição será feita directamentc ao longo da muralha sobre uma linha média distante
3"',00 da face do capeamento; c) para o pagamento do terceira prestação, será foila a meição ao longo a mesma linha
na parte em que tiver por traz o respectivo enrocamento completo e respaldado até a cóta 0,00. Essas medições serão feitas,
nos tres primeiros dias utPis de cada mez, com a assistencia
de um representante das contractantes e registradas em um
livro especial que o dito representante rubricará, podendo
nessa occasião fazer qualquer declaração ou reclamação a
respeito.
2° - Dragagem-A medição ou cubação do materila dragado será feita nos bat.elões de t.ransporte ao largarem da
draga e sem dedücção alguma no volume do mesmo material
c as respectivas notas depois de conferidas por ambas as par":.
t cs, serão immediatamcnte lancadas em livro de registro, em
duplicata, rubricando os representantes do Governo e das
contractantcs o exemplar que ficar em poder da outra part~.
Prchenchida essa formalidade essencial, a medição de cada
batelão será considerada definitiva e bôa para o preparo da
conta mensal de pagamento. Si houver divergencia em qualquer medição e consequent.e recusa de qualquer dos representantes em prestar a sua assignatura no livro de registro, o
bat•elão impugnado ficará retido até que seja a questão resolvida por outros representantes de ambas as partes.
3o - Ate1-ro - A medição do aterro será f·eita nos vehiculos de transporte ao largarem do ponto onde forem carrerdos, sem deducção alguma no volume do mesmo materia e
13erá immediatamente lançado em livro especial de registro,
em duplicata e rubricado diariamente pelos encarregados das
contractantes c do Governo o rxemplar que ficar em poder da
outra parte.
.
No caso em que o aterro seja feito com o material dragado,
será a medição feita como acima ficou dito para a dragagem.
4° - Enrocamento - A medição do enrocamento será
igualmente feita nos vehiculos de transporte e lançada a medição do mesmo modo que o aterro.
CLAUSULA XXV

1° - Muralha - Os preços dos metros lineares de muralha, estabelecidos na clausula XVIII, se referem ás muralhas com as dimensões caracterizadas pelos desenhos annexos ao contracto. Si as fundações dos pilares forem lançadas
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em cótas mais elevadas ou mais profundas que. as cótas normaes dos dous typos de muralha, será feito um abatimento ou
um augmento no preço do metro 1inear da muralha correspondente a esses pilares.
O abatimento se1·á equivalente: a) ao valor do v21ume do
concreto e ao da mão de obra, decrescidos nas fundaçoes; e b)
ao valor do volume do enrocamento e ao da mão de obra cor1'cspondente, tpoupa.dos. .sendo sempre conffiderada a cóta da.
base do enrocamento um metro mais elevada que a cóta da
fundação, nã podendo, entretanto, a referida cóta !la base do
enrocamcnto ser nunca inferior á da cóta de limite da dragagem do canal aberto para a construcção da muralha.
O augmento será equivalente: a) ao valor do volume do
concreto e ao da mão de obra accrescidos nas fundações, augmentado de 15 % para o primeiro metro ou fração de metro, de 30 % pelo segundo metro ou fracção de metro e asqim
por deante em progressão arithmetica; e b) ao valor do volume
de enrocamento c ao da correspondente mão de obra cm,pregados a mais, sendo considerada a cóta da base do cnrocamenoo como sendo sempre um metr.() mais elevada que a cóta
da fundação correspondente. Sempre que na excavação a ser
feita' dentro da camara de ar eomprimido para o embasamento
das fundações dos pilares fôr encontrada rocha que tenha de
ser extrahida, ou se torne necessario um trabalho de consolidação por debaixo da faca da camara de ar comprimindo, a fiscalização arbitrará uma compensação pela difficuldade e excesso de despeza acarretados por esses serviços e a rocha excavada si fôr de bôa qualidade, poderá ser utilizada, sendo empregada no meio do concreto das fundações.
2° --- Dragagern - O preço do metro cubico de material
dragado, estabelecido na clausula XVIII, comprehende a extracção e remoção de todo o matc~rial que não seja pedra, e que
possa ser excavado por draga de alcatruzes ou de sucção. Si a
natureza do material a ser excavado fôr tal que reduza de
mais de 35 o/o a producção ordinaria das dragas verificadas em
areia, e prolongue a duração da .viagem dos batelões e a correspondente descarga mais de 35 % do tempo normal exigido
para o transporte e descarga da areia, será pela fiscalização
arbitrada igualmente uma indemnização que compense a difficuldade do trabalho. Si após a dragagem do cubo total de
2. 600.000 metros cuhicos, o Governo resolver ampliar a faixa
a s~r dragada c confiar f~sse serviço ás contractantes, será orgamzado novo preço de dragagem, l.omando em consideração
a parte do capital empregado no apparclhamenfo n já amortizada pelo presente serviço.
·
3o - Aterro - O preço do metro cubico de aterro fixado
pela clausula XVIII comprehende a excavação das terras nos
pontos indicados pelo Governo, o transporte e a descarga das
mes!D~s na zon~ a s~r at~r~ada. No calculo desse preço foi
a:dmittida uma d1stancm media de 900 met.i'os .pa:r:a o transporte
C: essas t,er.ras à o ponto de excevação até o ponto de descarga.
Por decametro de accrescimo nessa distancia, será o preço
accrescido de sete réis por metro cubico; do mesmo modo semp~e que a nn:tureza do terreno offerecer á excavação uma diffiCuldade aCima da normal. corre~pondente á argilla, como a
P.edra. dec_ompost.a ou matcnal eqUivalente, será arbitrada pela
flscahzaçao um augmento de preço que compense essa difficuldade, não podendo, porém, em qualquer dos casos, esses augmento exoeder de 50 o/o do preço do metro cubico de aterro.
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No caso em que seja utilizado como aterro o material drag~do
no ancoradouro fronteiro ao cáes, fica o preço do aterro mcluido no da dragagem, sem augmento de especi~ alguma ~o
preço da dragagem. Tambem si se tornar uecessar10 para ultimar o aterro, - effectuar a dragagem de areia em qualquer
ponto da bahia, será esse serviç.o feito pelo preço da dragagem,
sem augmento algum e nelle mclnido o transporte e descarga
do material dragado.
4° - Enrocamento ~ O preço do metro cubico de enrocamento de protecção estabelecido na clausula XVIII, comprehende o desmonte, e a descarga das pedras.
1

CLAUSULA XXVI
As despezas decorrentes do contraclo serão levadas á conta
dos saldos dos creditos especiaes abertos pelos decretos numeros 15.039, de 6 de dezembro de 1921 e 14 .198, de 2 de
junho de 1920, revigorados pelo n. XX, art. 201, da lei n. 4. 793,
de 7 de janeiro de '1924, cujas importaneias foram devidamente
empenhadas para execução do servi~o contractado.
CLAUSULA XXVII
As contractantes submelterão á fiscalização uma lista do
material fluctuante, machinismos e mais objectos destinados
ás installações para a realização das obras contractadas, não
só os que ,já possuírem, ms tambem os que forem adquirindo,
á proporção quco os mesmos forem sendo empregados no serviço. Esta lista virá acompanharda dos documentos que permittam ao Governo determinai· o custo ou o valor do mencionado apparelhamento. Terminadas as obras, ou 1·escindindo
o contracto em qualquer tempo, o Governo terá o direito de
adquirir todo ou parte do material. á sua vontade. Si fizer a
acquisição da totalidade, pagará o custo determinado por occasião da entrada em serviço de cada unidade do apparelhamento, com um abatimento correspondente a 1 O o/o (dez por
cento) por anno de uso da dita unidade. Si fizer a acquisição
de parte apenas do apparelhamento, pagará o custo determinado como acima, com um abatimento correspondente a 6 %
(seis por cento) por anno de uso.
·
Qualquer, porém, que seja o numero de annos de uso do
apparelhamento, o abatimento nunca ultrapassará 50 o/o (cincoenta por cento) para o caso de compra ttal e 30 o/o (trinta
por cento) para o caso da acquisição parcial.
CLAUSULA XXVIII
As contractantes teem inteiro oonhecimenlo e responsabilidade technica e profi5slional do projee!to c deverão rerJamar sempre que, na construcção, qualquer circumstancia ou
condição lhes pareça prejudicial á solidez c estabilidade de
qualquer parte das obras.
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CLAUSULA XXIX

As ·1càli.tractantes assu·mem inteira Tes:ponsabilidade, pela
c,onseNà(;ão e ·eStabi:Uàade das muralhas do cáes, não só dl!lran:te a s)la :e~ecnção, como pelo prazo de dous annos,. ·contados da dàta .da conclusão e do recebimento, C!levenclo fazer as
·obrns ·de. i'É!paTaçãCI e ·conservação ·que só se tornarem neoc~:J~a
rias, meSmo que a sua importancia ~exceda a 'CBIUÇãO 1ijílile lf~ca
retirada para esse fim. No caso em que se toor~em lllecessarr~s
obras de reparacão, serão as contratantes mt1madas a reahzal-as e si não cumprirem a intimação dentro do prazo razoavel que lhes for marcado, o GoiVer:no executará as Obras por
conta das contratantes e descontará o valor respectivo da
caução; e, sendo esta insufficiente, as contractantes pagarão
•O que e:x:eder ..
Fioam . e:xcluidos ·desta clausula as avarias e .accidentes
-motlivados ~por •forca maior ou que uão provenham ·de defeibes, .quer ·de (prC9ject.o, quer de construcção.
CLAUSULA XXX

O Governo depois ·de terminadas as obras, resolverá dentro do prazo de 60 dias, sobre a acquisição do material das
installacões nos termos da clausula XXVII. Si occorrer a hylPOthesé f:igurada no •ponultimo periodo da •clausula anterior, o
-valor tio ·~material que •o Govevno 'desejar adquirir será :ajun~t.ado ;á tcauoão, •e si a somma dessas duas quantias .não 'bastar
.pava o ~pagamento do cusho ~dos concertos ;realizados, as conbvatau•es enbvauão, 1para o Thesouro ·Federal com o que faltar.
CLAUSULA XXXI

'Findo •O ,prazo da responsabilidade, .marcado .na claUSUla
XXIX, a muralha ·será examinada ;pela fiscalização, aoomparrhada ·pelo representante .das contratantes e definivamente
.b.cceit~, si Jôr encontrada em perfeito estado de conservação
e ;sdlidez, lavrando-se então o termo de recebimento definitivo, .o QUal será assignaao pelas .mesmas, ficando, desde
então, as contractantes exoneradas de -toda a responsabilidade
,por .essas obras.
CLAUSULA XXXII

Pela inobservancia das clausulas do contracto, pela falta
de cumprimento das obras ou instruocões sobre serviço, devidamente expedidas pela fiscalização, que não contrariem
disposições do contrnct.o, ficam as contractantes sujeitas á
multa de 200$ ·Bté 5:000$000. Tambem, .si as contractantes
ultrapassarem por OUlpa Oll negligencia ·suas OS prazos ·fixat:fo.s .na clausula VI para .a terminação das obras, estarão suJéltas .a ;uma •multa de •6 :000$ tPOr mez •ou frac.cão de :mez que
exceder aquelle prazo. Essas multas set'ão impostas como :for
estabelecido pelo ministro da Viação e Obras Publicas, para 0
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,qual Wifão 'Sempre ~s ·cotitractantes dire'1to de racurso. 'C~
firmallas ·as multas, serão os seus "'Valoreé -desbUtitadQS· ~do l>'rlmeiro pagamento que tiver de ser feito ·fis bohtractantes 'dtl
da caução.
1

CLAUSULA XXXIII

A 1rescisão do 'tiôngi~adto :ctar-se·Jlm ·tle t>Iehó direito, t~de
pend~iltetnéiite de acÇão
interpêllação :jutlioi_al du
jUdiêial e pbi' decrdtb 'do 'Góvertio, 'em •cada um dos ségtutites

du

'e;ft!a-

casos:
1o, si findo o prazo ·marcado na clausula VI para o. inicio
das obras, não houverem as contractantes dado cumprimento
ás obrigações constantes da mesma clausula;
2o, :pelâ ii1re~tilat1Hlatle ·c 1falta de ·atltividade ría 'tt\archa
dos frabtilhos, tle i(ttte resulte stia itlWrrüpt)ão por mais ·de
dous rtiezes;
3°, no caso em que a.s contractantes depois de lhes ter
sido imposta por mais de, uma vez a multa maxima de 5:000$,
sem relevação, deixarem de outnprlr as condições do contracto;
4°, pela transferencia do contracto sem consentimento do
Governo;
.
, 5\ .p~la fallencia, dissolução •ou liquidação de ambas ,~
contract~ntes.

CLAUSULA XXXIV

Occorrido qualquer dos cinco casos mencionados na •claustlla ·anterior, dada a rescisão ipso •facto, e decorridos, a contàr
da data da rescisão, o'3 dous ·annos de respon~àbilidade 'das contractarites pelas obras executadas, será organizada dentro de
um mez, uma conta final de liquidação, a qual inoluirá:
a) o v~lor de todas as obras executadas; b) o valor de i todo o
iP,âterial exist,ente em stock Q·necessario ·ú continuaÇão •ou conclusão dos tr~balhos; c) o valor do apparelhamcllto que :o •Goverho pretender adqniPiP; e d) ·a importancia ·da caução ou
do saldo da c~ução depositada ·nu 'f besouro.
Do ·moritarite dessa conta serão descontadas: n) a •importáncia das sommas g~stas ·pelo Governo ! para a 'cdrise!'vação
das obras executadas durante o .prazo de responsabilidade das
conlractantes; p )a ·iniporLancia da:-; reparações que lporvanUtra se tenham tornado necessarias; e c) ·oas importnncioas·tlffectivamcntc pagas pelo Governo ás contractant.es, até a data da
rescinsão.
O saldo resultante 'Sêrá págo ás C()ntractantes dentro de
um mez a contar da data da organizac,:ão da conta.
Dentro de um mez após a rescisão, o Governo decloarará
qtUil o a~t?~relll'~~é.nt'? c. 'that:e~iaf que deseja adquirir no 1fim
dos ~~lt~ :~n.nps de l:~SJ?OH~abtlitlatfe das coill ractarites,. e estai)
potiérao ârspôr ltmhedmtamente do at>parclhamento c máteriaes restantes.
CLAUSULA XXXY

. ~:s .cont~cf1aJ?.fe.s obriga~.;.se. -~ l?f~ferir nos trábalhos
quer vara a patte · te~Hrtica e admm1stra 1va, quer para a ope-
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raria, o pes~oal nacional .e, saly.o mQtivos. acceitos _pelo Governo, não pqde~ão empregar nos seus· serviços menos de dous
ter~;os dess·e pesfroal .
CLAUSULA XXXVI

O Governo reserva-se o direito de, sem prejuízo dos serviços das contractantes, lançar na .área que tem de ser aterrada as pedras e mais materiaes de entulho e excavação, prov·enifmtes das obras realizadas pela administração federal.
CLAUSULA XXXVII

Serão considerados propriedades da União os minerae~.
fosseis e quaesquer outros objec·tos de valor artisticos, scientifico ou intrínseco que forem encontrados nas excavações.
CLAUSULA XXXVIII

As questões entre o Governo c as contractantes relativas
ao serviço destas e ás que disserem respeito á intelligencia de
clausulas do oontracto serão devidamente encaminhadas ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas, que as resolverá com
a possível promptidão .
Si as contractantes não se conformarem com a resolução
do Governo, seguir-se-ha em ultima instancia o arbitramento,
escolhendo cada parte contractante um arbitro, dentro do prazo
de tres (3) dias; não chegando estes a accôrdo, decorridos dez
dias, cada uma das partes contraetantcs apresentará dous outros arbitros, e, dentre os quat.ro, a sorte designará o desempatador, que resolverá a questão no prazo de dez dias.
Fica entendido que as questões previstas ou resolvidas
em clausulas do contracto. como as dn multas, rescisão ou
outras, não ficam sujeitas ao disposto na presente clausula.
Quaesquer outras questões que porventura se possam suscitar na execução do contracto, quer sejam administrativas,
quer judiciarias, serão decididas pelos tribunaes brasileiros de
conformidade com as leis da Republica.
As contractantes desistem expressamente de qualquer indemnização a que porventura julguem ter direito com fundamento nos contractos anteriores.
CLAUSULA XXXIX

Fica expressamente entendido que todos os prazos e obrigações estabelecidos no contracto ficarão interrompidos por
qualquer motivo de força maior, no qual se comprehende a
gréve dos operar ios.
CLAUSULA XL

Pelo contracto celebrado de aooôrdo com estas clausulas
ficam rescindidos e substituídos os celebrados com a Société de
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Construction du Port de Bahia, para a construccâo de obras
novas do porto do Rio de Janeiro, a 19 de dozembro de 1921, c
com a Companhia Nacional de Construccões Civis e Hydraulicas, para as obras da .,;ona franca da Ilha do Governador, a 12
de maio de 1922. Renunciam, portanto, as referidas companhias a toda e qualquer reclamat::ão relativa ú execução do~
dous mencionados contra e! os.
CL.\USU L.\ XLL

U sello proporcional do eontrado será cobrado nas contas
tnensaes elas contractant.e~, a que ~e refere a clausula XXV do
contracto.
CLAUSUL.\. XLH
O eunü·acto eelei:Jrado de aceôrdo com o arl. 201. n. XX,
da lei n. i. 793, de 7 de jmwit·o de 1924, só entrar[t l'lll vigor
devois de registruuo pelo Tribunal de Contas, não se respon:::alJi1izando o Governo por indcmnizu~ão alguma si UlJ.UCllo insti Luto lhe denegar registro.
Hio de .Janeiro, 2 de abril de 1921. - FJ'ttncísco Sti.
OIU)AMENTO

I -

llltiH.\LJL.\-TYPo P.\H.\

L" Yuuuação dn
Gilucnlo, U.991,üü7

~

11.00 a

J 0"',00 DE

.\UvAS LI\'HES

12.00:

kilogramma~. a $268 ............ .
4\reia, 25.988 metros cnbicos,
a 15$000 ............... .
Pedra britada, H,573 mclrü~;
cubicos a lü$000 ........ .
Opcrarios (ar livre), 37,67 dias,

a 5$000 . . ............. .

Pedl'ciro

(ar comprimido), 1'20

dias, a 9$000 ............ .

Mestre (ar comprimido), 8 dia-;,
a 13$000 ............... .
Guindasteiro~. s dias, a
78000
Ji!venluac~.

fl'tTamcntas r•. per............... .

das, G %

Vara fut1Ja~;ão de Ulll pilat· ..
Para runda«:ão de 80 }Jilnl'e~ Oll
J • 0-10 melros lineares de
Jnurallm . . ............ .
011 por rnf'tl'o 1ineat· ........ .
:!."f•'uncla<'fio de 10.00 a
....:.. 11.00
Cilli r o; do L!. GOO J;. i lugranJIJIU:->, a
R'_!Qg • •
Liis de l!J2·1 -

••••••••••••••••
Vol. II

1 :080$000

iO·i$000
56$000

:!US$250
6::!63~;!80

:-,o 1 : oü:>$ wo

3 : :JiJO!,)UOO

.\cTus no l'Oilim EXEcthrn)

Areia, 25 mett·os cubico~. a 15$
Pedi.'a. britada, 40 m. cubicos,
a l6$000 . . ...•...•.•..•
OlJerario (ar livré), 37 dias, a
5$oon . . . . . . . . . . . . . . . .
Pedreiro (m· comprimido). 120
dia':l, a U$000 ........... .
1\ie::;tre (ar comvrimidu), 8 dia::;,
a 13$000 ............... .
Guindaslciro, H dias, a 7~000

375$000
0-i0$000

185$000
i:OS0$000
'10·1$000

56$000
5:7001i000

Evenluaes. fel'l'alueilfns e pordsa, 5 o/o •••••••••••••••••
Para funda«;ão de um lllhl.r •. ~ .
Para fundat;ão de 80 pilare~ uu
1. o.iQ melro:-; linearp:o; de
muralha . . . . . . . . . . . . . .
Ou por metro lineàt' .......... .
3. Pilares (ficima da eMa
- 10 metros)·:
CirnentD, <1 6. 826 kilogrammas, a

289$500
6:079$GOO
486:360$000

467$654

0

$268 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_\rcia, 108.060 metros cuiJicus,
a 15$000 ............... .
Pedra hrilada, 216,12 metros culJicos, a 16$000 . . ......... .
l\Ialações, 144,0825 m. cuhicus,
a 17$000 . . ............ .
Pedreiros, 43 ui as, a 7$000 .... .
Operarios, 210 dias, t\ 5•ooo
l\Ieslre, 18 dias, a 12$000
Evcntuaes,
10 o/o

ferramentas,

ele.

Para um pilar .............. .
Para 80 pilares ou 1. 040 melros
lineares de muralha ...... .
Ou por metro linear .... .' ... .
4.o Arcadas :
Cimento, 16.802,5 kilogrammas,
a $268 ....•..........
Areia, 29,375 metros cubicos,
a 15$000 . . ............ .
Pedra britada, 47 metros cubicos, a 16,000 ............ .
Aço para reforço, 2.160 kilogrammas, n 1$00. . ...... .
Pedreiros, 10 dias a 7$000 .... .
Mestres, 1 dia, a 11$000 ....... .
Carpinteiros, 10 dias a 9$000 .. .
Operarias, 110 dias, a 5$000 ... .
Aluguel de cabrea, 1 dia, a réis
3:000$000 ............. .

l2:5lU$368
1:620!$UOO
3:457$~:20

2:H~!S102

:301$000
1:200*000
216$000

21:7Uit$5UO
2:179$460
23:974$050
1.917:924$000

4:503$070
440$625
752$000
2:160$1100
70$000
11$000
90$000
550$000
3:000$000
11:576$695

1:~44$157

ACTOS DO J?oDim

Eventuaes,
ferramentas,
etc.
5 o/o •••••••••••••••••.•••
Total para uma arcada ....... .
Total I' ara 80 atendas •......•.
l\1aueira8 para molucs destinados a moldar as 80 arcada:-;,
·i2 melros cubicms, a 250$
Evenluae8, ele. 5 (Yo ••••••.••
Total para 80 arcadas ou 1. 040
melros lineares de muralha
Ou por melro linear ..•........
r>.u l\luralha continua:

Cimenl o, ll'7ü. 000 kilograJUHHl~,
a $:-268 . • . . . . . . . . . . . . . .
Areia, 1. 5ti0 metrot:i cubico::,~ a
15$000. . . . ..•.•.......
Pedra britada. 3.120 m. cul.Jicos,
a 16$000 . . ............ .
Poste~ de a marra~;ão, 40, a réis
2:000$000 . . . . . . . . . . . . . . .
E~eadas
de ma1'iuheiro, :!O, a
1:000$000 . . . . . . . . . . . . . .
.-\g·a i'lll\ i::-;, 86 a 3.U!t.O{)!O< ...... .
Cantada apicoada, 1. 691._o.w metros cul.Jicos, a 250,0011 ....
ldem de earwnmenl.o, 520 melros eubicos, a 260$000 ...
Malacões, 2. 080 metros cubicos,
a 17$000 . . ............ .
i-'cdt'eiro~. 8.663 dia:'i, n 7$000
Gari niros. 2. 600 dias, a 12$000
Opct·ario!", 21.666 dias, a 0$000 ..
1\Ic~Ues, 6!J2 dia:--:~ a 1~:~·(}1).0 •••

~XECtJT1VO

49!.1

578$8;j5
12:155$530

U7~:442$100

10:500$000
525$000
U83~467$400

... .. . . ... .

945$641.

181:168$000
23:400$000
49:920$000
80:000$000
~0:000~000

2:380!li000
422:760$000
135:200$000
135:200$000
35:360$000
üO : 655$0011).
31 :200$0001
108:330$000
8:304$000<
1.1:18:877$000

EvenftHtes,
10 %.

fcrTarnenlas,

ele.

Total para l.O:iO metros de umralha . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ou por melro linear ....•.....
ü. Enrucamenlu entre }Jilal'es
(att~
a cúla -

115:887$700
1.274:764$700

...........

1.225$735

0

11m,OO) :

Pedl'a comllr!lm, 227,40•) metros
cubicos a 18$000 ......... .
}~Yl~ll1 ll<H'S G % . . .......... .

Para Illll vão entro pilares .....
Para 80 vãos entre pilares ou
4. 040 metros lineares de

muralha •...............
Ou por metro linear ......... .

4:093$740
20·í$687
i:2U8$127
343:874$160
330$648

!500
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7.'' Enfocamento, de aliYio
(até a cóta;"- 11m,OO) :
Pedra comnmm, 91 :50?. metros
cubicm;, a
18$000. . . . . . . 1. 64'7: 036$000
Eventuacs !J % . . . . . . . . . . . . . .
82:351$800
Pedra 1. 040 mclroB lineares de
murallm . . . . . . . . . . . . . .
Ou por melro linear .......... .
3.
~\pparellmnwni o
nnu·itimu (incluindo nwteiu
e con8crvacáo) :
Rebocador c~. :~ x 1. OiU dias. a
350$000 . . ............ .
Lanchas. 2 >~ 1. Q,j O dias, a réis
250SüOU . . ............ .
Chatas, B x 1 . o.w dias, a 80~000
Guindast,. flHcluante, ~!X J.O'IU
llia~:;. a ?UO~OUO •...••.•.•

1.729:387$800
1:662$872

0

Caixão <UlluViYel e J·•~sveeliva
doca fluctuunte, 1 x 1. 010
dias a 1 :000~000 . . . . . . . .
Enseccndeira c doca fluctuanLC',
i X 1. 0·10 dias, a 1 :000~000
Eveutuae~.

:000$000

i:l20:000$000
665:600$000
116:000$000

1. (l.í0

:000~000

L OlO :000$000
·Í.

~·~

;:,

'1~8

·109 :600$000
220:480$000

Total para 1. OiU mcll'OS lim·arcs de Illiil'allta . . . . . . . . . 1. GJO :0808000
Ou por melro lin('ill' ...................... ..
Administrar rio,

Somma .

7, tSi % ........ .

11 :410$497
819$817

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

12:230$314

ht~ncl'icio

Preço do mdru linear

li -

-

ue

muralha de 10m, OU

1..1\iH.\LlL'.-TYPO PAlU 1~',50 DE .\.Gll ..\S LJVIlES

1." Fundações:

Ciruento, ;.:;:; .ooo l\ilo;;ramll!a,) a
$~Ga

Areia,

•.....•....•••••.•.•

;JO

IJiell·us

euhicu~j

a

15)f;Oú0 ......•...•••.•..•.
Pedra JJrí'J.•la, ;)n metros <!.!tbi-co~.; ;1
1i i~~ l' li. I •••••••••••••
Opcrarin..;, C:n· livr:~;. 7í. •Jius

a

12:230$000

G:IUO$UOU
l:10*UUO
J :":8U$00U

..............•...

;: 10$000

Pedrf'ir·n:. 1:1i' :'.'!ll!Jl';mid!'J, :!'tO
dias ::t U$000 ............•

:.! : lG0$000

~~!~fltHJ
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Mestres (ar -comprimido), 16
dias a 11'3:$000 ••••••••••••
Oninda~teiro, 16 dias a 7$000 ..
E\'rnl uars, :f,:orrn.menl as E' perdas, 5 1)~1 ••••••••••••••••

208$000
112$_000

IJ :580$000
579$000

Para fundação de um pilar. . . .
12 : 1·50$000
l)ara funrlação de '27 pilare:.s -ou
:J5J rnetro::: de nFlrnlha....
:128:2!>:1$000
On pnt· mctJ·o Iin0ar .•.......................
'!.
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935$308

PilarP..;;:

0

~H.ü07
kilogrammas
*~68 .................. .
80,060 Jn(~trns c;1bicns

Cimento,

a

.\rria,
a -15$000 ................ .
P1~dt·a britada. ·160.120 metros
enbicos a 116$000 ........ .
1\lalacões, 106,750 rr-.etros eubicos a 17$000 ............ .
Pedreiros, 33 dias a 7$000 .... .
Orerarios. 180 dias a 15$00(} .. .
J\lp~frP"\ H dias a 12!11000 .... .

!l:298$79ü.
1:200$000
2 :5~:H ~020

1 :814$7!)0
2-31$000
900$000
168$000
!16 :175~36G

ele.,
o/r, •••••••••.•••••••.•••

EvPntuae-s,
1o

fe1warnen'tas,

1:617$53()

Par~ nm pilar ............... ".
17 :792$00?
Para 27 ;pilares ou 3151 metros
lineares dP. 1!11ural•ha. . . . . .
480:108$354
On por metro linear ........................ .
'8." Arcadas:
( .\ mesma que para o cáes dP 10 111 ,00) :
Por mPI.rn linear ........................ ·· ..
.'f . ;\!nrn.lha continua:
(As mr.smas ·qnr para n eftr.s dP 10m,001 :
Pnr rn.Plrn linr•nr ............................ .
r;," Enrocnmr.nfo entre pilarrs (ató a cóta-Rm,50) :
P1•rlra rornmmn, 11·5,\150 mrt.ros
2 :072$'700
cubieos n 18!1l000 ........ .
103$635
EvnnLuaes, 5 % ............. .
2: l76$:l35
Para um vão entre ;pilarc9 .... .
Par a 27 vã.ns t·rü1·e pilares 011

1 : 368$68·-~

fl45$GH

0

351 metros lineares ct.~ nmralha . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!í8 :761$0-H;
Prtra um metro linear ....................... .
ü, EnroramentD flr, allivio
(rttt! a f'óta sm,50) :
Prclra commum. 21 . 630,37!í mPf roR .rnhicn~ a 18$000 ..... .
~89:34()$750
Ji:YPI11 U::l('S, r, r-; .. . , , .•... , . , .. ,
1!>:4678337
0

167$·410
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Para 351 metros lineares de
mural•ha ·•.•...... ;.. ·I·...
408:'844${)87
Para um metro linear ....................... .
7. 0 Apparelhamcnto:
(O mesmo qu~~ para a mm•allrha de 10m,OO).
Para um metro liJH'ar ....................... .

1:1.64$712

4:452$000

Administração c hcnoficio, 7,184 % .......... .

10:259$490
737$041

Somrna ................................ .

10:996$531

iPreço do metro linear de muralha de 7m;50 .... .

11.:000$000

Ili -

ENROCAME~TO

li.o Pedreira:
:Arrendamento, por melro cnhico extrahido .....
2:o Extraeção:
$10;)
Mcsfr<', 0.007 cliarin.q n 15~000 ..
2$r>OO
CavouqneirM. 0.25 niariaR n 10~
1$;)00
Ajudanf·•\ 0.25 diariag n ô$000 ..
FcrramPnfPiro. 0.05 diariag a :1$
$150
2$000
Dynamitr. 0;200 kiloq a 10$000
$540
Estopim, t m,so u $300,,,,, ....

1~000

fi$79fi
Ferrarnrn!ac:;. f' f'YrnhHH'S, '1'5 o/r
1$0Hl
Para mn mrtro cnhico ...................... .

3. f:arr<'gnmrnfo:
Dons !Hlindasfcq de
trf'.;; tonrlaclas a
15:0008 . . . . . . . . 30:000$
Amortizacfio rla mrtade · ........... 15:000$
Servind•1 em 600 rli:::l'i, on por
dia:
Installação. 1/600 de 1:1 :000~ ..
Conservaçfio. •l O % annuaes.
ad t•olorom, ('fi dous annos.
por dia ................. .
Machinistc~. rloug a 12~000 .. .
A.iudantetl, dons ~ 6~000 ..... .
Operarios. 14 a 5$000 ........ .
Carviio. ·600 kilos n $170 ..... .
Lubrificantr~. 1 O r;tc clr caryão.

7$814

0

25!tl000

10$000
24$000
12$000

70$000
102$000
10$200

253$200
Ferramcnb'3, f'Ycntuacs. 10 o/r.

25$320

Para t40 metros cubicos diarios
Ou por metro cubico. . . . .

278$'520
. ...........•

i$989
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4,9 Transporte:
3 kilometros de
linha ferrea
a 25:000$..
2 locomotivag a
30:000$ ...
15 vagões de 10
· c.neladas, a
4:000$

75:000$000
60:000$000
60:000$000
. 195 :000$000

Amortização
metade

da

Servindo em 600 dias, ou
por dia:
Inst.allação, 1/600 de {}7 :500$000
Consr-rvação, 10 % annuacs, ad
valnre m, em dons annos, ipor
dia ..................... .
M:achinistas. dous, a t.0$000 ... .
Foguistas, dous, ·a 6$000 ...... .
nu arda-freios, dous, a 5$000 .. .
Carvão. 1. 200 kilos, a $1170 .... .
T.nhrifirantf'.;:;;~ 1 O o/o do carvãoo.

65$000
20$000
12$000
10$000
204$000
20$400
493$900

Fr,rramcntas c eventu~ns, 10 o/c
Para UO metros cubicos diarios
On po rmd;'ll enhico ..... .
G." Df''lCqrga:
FPilor, um. a 10$000 ......... .
Oprrnrio~. srtf', a 5$000 ...... .

49$390
543$290
3$R80

10$000
3·5$000

Pa1·a UO nwlt·os cnbicos diarios
On por mct.ro cnhico ..... .

$321

·Ronl'1llU ....... , .............. · · .. · .. .

15$004

Administrar-5o .r, ;bf'nr:firio, H % ......... .

2$100
17$1104

Pr0~o

lY -

do mPt.ro cr:hiro de f'nroramPnto. 17$100.

r.AT.r.ULO DO PREGO DO

1\TE'fno r.umr.o

DR TlRAGAf'lEM

C.nho lotal a ser dragarlo, ~.600.000 metros rubkos.
Distancia a transportar o nmterjal drqgad'o. 12 milha~.
Tempo em qqa ctevor:í ser feito o s~rviço :. 2 ~~ annos e

mais 6 mezes para

~

paralyzação do material, tres

anno~.
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1 draga ele alenlruzPs .........

~

lJatt'lriPs

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

2.000:000$000
LüOO :000$000
3.600:000*000

Jl -

APPARRLH.\l\rE'\''fO A REJl. ADQPJH!Iln

1. flragn. (]i~ n.kn~ !'IIZI~S • • • . • • . • •
5 bntdürs de fund11 nw\·Pi .... .
2·
1
1.
1.·

hatrlüf•:-; dr fundo Jixo ...... .
bomba dn sucção e rPcal·qLH~ ..
·barcn d'ug1.1a (50 rf" do custo)
guindas I e flnetnanl u df' 27 T.

1 rebocador .............. ,. .. .
Tubos de distribuição do material ................. .

Total .............. .
Esse material devendo ser
amortizado totalmente em 10
annos, cabe ao actual .serviQO:
a) amortiza(}ão: 3/10 rle
7. noo :OOOlll

b)

c)

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

juros:
·to anno, 10 % de 7. noo:OOO$
2° anno, 9 o/o cte 7. 900:000$
3° anno, 8 o/o de 7. 900 :000$
Sl~guro:; do apparelhamrmto.
inclusive o d/Govf'rno. 3/40
do 11.500:000$ ........... .
Total para 2.. 600. 000
metros cu bicos ....
(1) Para nm mrtr·o rnhico.

2.000:1)00$000
·1. 000 : UOOl~OOO

G00:000$000

SOO:OOO!IiOOO

200:000$000
80:000$000
:!00:000$00'0
20:000$000
7.900:000$000

2. :no :ooo~ooo
790:000$000
711:000$000
f1:12 :OOOlllOOO

862:500$000
r>.36;):500$000

Ill --- CO~~TntVAÇ.~O 00 A\-'PARRUIAMEN'ffl

tr) Quóta

de consorvação do
apparelhamento, 3/20,
dr
i. 900 :ooo$ . . . . . . . . . . . . . . . . 'I • 1R'5 :ooomooo
b) idem para o apparelha·mento do Gov.,rno, :~/20, do
3. 600: 000~ . . . . . . . . . . . . . . .
':l40: 000$000
Total para 2.600.000
metros cubicos ....
(2} Para um metro cubico.

·1 • 72n

:ooo$oon

$663

505. .

ACTOS DO POOF.Il EXEC!UTI\'0

a) Comhustivel:

Tons.

2 dragas . . . . .

G

7 haft•lõr~ . . . .

21

1 rebocador . •
Varias embtrcações .

2

Total 1por rlia
1,) Agua:

:13

2 ch·agar-;

4;
& :!25~000

4:127'í%\OOO

m.
12

.....

7 batclões
I rebl"lcador ..
VariaB emharcações

4'2
2

'!

:60 a
Total por dia
!J;ôOO
r) \Lubrificantes :
2 dragas ......... .
27$000
7 bat.elões ........ .
77$000
·L rebocador ...... ,.
7$000
Varias embarcações.
25$000
T'ofal tpor din ..... .

30$

13.6$ÕOO

d.). Tripulação:
:!

tll'~lg·aR

........•.

7 hatel0cs ........ .
1 rebocador ...... .
Tot.al

JHW

200$000
58•1$000

;)0$000

dia .. .

881$000

Total para as deSJpezas diarias de dragagem r t.ransportn do 1.. 000 nwfro:-;
cuhicn'~

........... ·... . .

r.; :'1 i 8;\000

(~)

para um meLro cu bico ............... .
'l'olnl J1at'a 11111 melro ruhif'o ............. .

1$295

1$022

Ji~vcnLuaes,

J O ~~Í> (da compommlr. (~:) ........ .
Adminisf.raçfío, 5 o/o (das rnmponrmlf's (2) n (:l).
Lnr.ro, 10 % (do total) ...................... .

$402

Total pat'a nm melro cuhirn ............. .

·1$6G1

Prrço final do nwtro cnbico ................. .

4$650

$129
$09'8

Y ·-- f:_\LCI:I.O DO PREÇO DO ).JF.TP.O ClTBTf:O DE ATERRO

melro~; cuhicos.
Distaneia média de transportP, 900 metros.
Tempo E'm que deverá ~cr feito o ~erYico.

Cnho total do aterro. 2.000.000

tres n.nnos.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

ORÇ:\1"\IENTO
I -

APPAilELHAMENTO A SER FORNECIDO Illi:LO OOVERNO

i locomotiva ......•.....
10 vagões ............... .

li -

$
$

APPAnELHAMEN:TO A SE.R ADQTJlRIDO

2 locomotivas .......•....
400:000$000
200 vagões ................ , 1.080:000$000
2 escavadeiras .......... .
4oo:ooo$ooo
3 kilometros de linha, 150
toneladas ......... .
90:000$000
8 desvios ............... .
40:000$000
6. 000 dormentes ............ .
48:0{)0$000
Asscnf.ament.o dR fres kilometros
de linha ................. .
21:000$000
Tot.al ............. ,,,

2.{)79:000$000

Essr mater.ial devendo ser Jtmortizacto totalmrntP crp 1O
annos, cabe ~o actual serviço:
a) amo r t i z ação, 3/10 de
2.079:000$000 .. .. .... ....
023:700$000
lJ) juros: 1" anno, 10 o/o do
............

2()7 :ü00$000

anno. 9% dfl 2.07H:000$000.
3" anno. 8 o/fl do 2,079:000$000.
c) qu6fa do (IOllSPI'vaçüo do apparP!hanwnto. :$/20 rlP r1'\R
2. 079 ·ooo~ooo . . . . . . . . . . . .

2.079:000$000

1R7:UO~WOO
1Gô :3?(l~(i!'l!l

~

Tof:1l rnra ?..ooo.ooo mPtro~ rnbiros..........

3!'2 :ooo$oon
1 .497:030$000

(1) Para um medro cuhieo....................

11 -

$746

EXF.CUÇ.:\.0 DO SERnÇO

Exoavacão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Carrega"mcnfo ......... .. .... ......
Trans:rorte na distancia de 900 metros
Descarga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

$•500
$700
$900
$200

2$300
(~) P~ra

•.un metro cubiop ........... · · · .. · · ·

2$300'

507

ACTOS DO PODEH EXECUTIYO

Eventuaes, 10 % (da componente (2) ........ .
Administração c hcro, 12 o/o (idem (2) ......•

$230
$276

Total para um metro cnhico ............ .

3$55·4

Preço final do mot.ro cubico ................. .

3$550

Jtio de .Janeiro, 2 de ahril de .Hl24. -

DECRETO N. 16.440 -

DE

2

F1·ancisco Sd.

DE ARRIL DF.

Hl24

Conr~crlc

á sociedade anonyma Industrias Uatarazzo de Matto
Gro,c:so autoriz;açiio para (ttnccionar e approva, com. aUc1'ação, os 1'Cspectivos estatutos.

O Pre~idento da Republica dos Estados Unidos do Bra~il,
at.tendendo ao que requereu a sociedade anonyma Indust.ria~
Mat.arazzo do MaUo Grosso, com séde em S. Paulo, capital
do Estudo do mesmo nome, e devidamente representada, decreta:
Art. 1. E' concedida á sociedade anony:ma Indusfrius
1\Iatarazzo do Matto Grosso autorização para funcoionar com
n~ psf atntos que apresentou, constantes da escriptura publiea
qno a este acompanha. os quaos ficam apprnvadns eom a~ alf<'raeõPs seguinh'~: no art. Go, supprimlr o § íio, tomamlo
110vo mmwro o )1Uragrapho immediato; no art.. 11. após a
palavra - exercício - o supprimida a alinea immeuiata.
dizer - e de nm aocionista nomeado por este o pelo conselho
fisnal. - ; e, no art.. 21, insol'ir depois de - Annnalmrnto
-- a~ palavras - no mez do ubril - o supprimir adPantr até 30 dr abril.
Al•t. 2. Ji'ica a mesma sociodade obrigada a l\UmPl'ir U';
formalidade~ ulteriores exig\das pela legislnr.ão em vigor.
0

0

Rio de Janeiro, 2 de abril de 1924, 103° da Independenoia e 36° da Republica.
AR'l'HUR DA SILVA BERNARDRS.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

ACTO~

DO POnEn EXRf:UTTYO

DECnETO N. 1 ô. 't .\ t --- nr. 2 nr. Anmr. nr-: 1924
f'thl 1ww R.c;!oç1í.n Gr>ral dr. E.TJU'1'1·rnrmtrrríin no Rs:tado do Rio

fJJ·aurle dn S1tl

O Presidente da nepnhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizacão contida nos art.s. 2;8, n. JII, da lei numero 3.991, de 5 de janeiro de 1920, 86 fla lei n. 4.632, de 6
do janeiro de 1923 n 183 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro
do 1921, rosolve crear. no Estado do Rio nrande do Rui, uma
Est.ac.;ãn Geral de Experimonf.aeão comprPiwnrlf'lulo as est.a~;ücs, em fundação, de trigo, aveia, cevada e linho em Bagé e
AI f'rt~do Chaves; de selecção de vegetaes saccharinos e oleaginosos, em Concrição do Arroio, e de viticultura c Pnologia, em
Caxias.
Rio de Janeiro, 2 de abril de 1924, 103° da Indopendencia

e 3ô da Repnblica.
0

ARTHUR D.\ SILVA BERN,\nDES,

lllirmel Calmon du, Pin r A lmP.ida.

DECRETO N. 16.442 -

DF.

2

DF. ABRIL DE

1924

Approva e manda executm· as tabellas de dist1·ibnição de raçôes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe expoz o almirante, reformado, Alexandrino Faria de Alencar, ministl·o dn Estado do~ NPgocios da
Marinha. Hohrc a convcninncia de modit'irar as aduacs tabeBas de rações para o pessoal fia Armada, rcsolvn upproval'
e mandar executar as tabellas de distribuição de rações. que
n P~te acompanham; revogadas as disposições em eontrariG.

Rio de Janeiro, 2 de abril rln
cia e 3G da RepublicR.

192·~,

103° da Jndepenrlrn-

0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

A lexand1•ino

Fada.

de

.Alencar.

T ABELLA DE. RAÇÕES PARA SUBMARINOS E AVIÕES
(Aimexa á respectiva tabella geral de distribuição) mandada adoptar por decreto n. 16.442, de 2 de abril de 1924
SUBMARINOS (EM VIAGEM)
Cl)

C/)

't:l

~c;
"EÕ
cu E::s

Generos nacionaes

CJ

Assucar ...................................
Arroz .....................................
Bolacha ...................................
Batata ingleza ou doce ....................
Banha ....................................
Café moido ...............................
Chocolate .................................
Compota .............................. · ...
Cebola ...................................
Canella ...................................
Cravo da lndia ............................
f'ubá de milho, tapioca, araruta ou maizena.
Farinha de mandioca ......................
Feijoada ..........................•...•...
Goiabada ou pecegada .....................
Herva doce ...............................
Leite condensado ..........................
Lombo em conserva .......................
Lingua em conserva .......................
Legumes em conserva .....................
Manteiga .•................................
Macarrão ..................................
Mate ......................................
Presunto ..................................
Queijo ................................... ·
Queijo, typo Parmezon ....................
Sardinha ...............................•..
Salchicha ..................................
Sal .......................................
Vinagre ...................................
Xarope de fructas .........................

150
120
250
140
50
40
40
100
25
2
2
70
120
400
100

2
50
120
200
150
40
100
10
100
50
15
100
150
1
1
25

cu

't:l

:a

't:l

Cl)

Cl)

cu

·a

::J

Oram ma
»
»
»

,

»

»

»
»

Decigram.
»

Oram ma
))

»
»

Decigram.
Oram ma
))

»
»
»
»
»
»

»
»
))
))

Centilitro
»

Oram ma

Por dia - durante a semana

't:l

Quarto d'alva

z
7
7
7
7
7
7
2
2
7
5
5
5
7
5
5
5
7
3
4
4

7
3
7
2

7
4
3
2

7
7
7

I

41) grams. 7 dias

I

-

-

-

-2 decigs.
2 decigs.
70 grams.
2 decigs.
Nas duas refeições
-

-

10 grams. 7 dias

20 grams. 7 dias

-

-

-

-

100 grams.
50 grams.
15 grams.
100 grams.
150 grams.

--

-

-

-

I

-

.

60 grams. 7 dias
400 grams. 3 dias
50 grams. 5 dias

-

-

1 dia
3 dias
2 dias
2 dias
1 dia

100 grams.
50 grams.
15 grams.
100 grams.
150 grarns.

-

-

-

1O grams. 7 dias

1 dia
4 dias
2 dias
1 dia
1 dia

-

-

25 grammas - 7 dias -como rerresco durante o dia.

I

I

.

10 grams. 7 dias

100 grams. 1 dia

-

-

-

120 grams. 2 dias
200 grams. 2 dias
150 grams. 2 dias

2 dias

-

-

-

120 grams. 1 dia
200 grams. 2 dias
150 grams. 2 dias

-

-

-

-

-

-

-

-

60 grams. 7 dias
400 grams. 2 dias
50 grams .. 5 dias

100 grams.
-

-

50 grams. 7 dias

-

-

-

40 grams. 7 dias

50 grams. 2 dias

-

-

Ceia

-

-

5 dias

I

-

50 grams. 2 dias
5 dias
5 dias
5 dias

jantar

60 grams. 7 dias
50 grams. 7 dias
140 grams. 4 dias

-

Nas duas refeições
40 grams. 2 dias

-

I

60 grams. 7 dias
50 grams. 7 dias
140 grams. 3 dias

7J grams. 7 dias

-

Almoço

-

70 grams. 7 dias

-

50 gra ms . 7 dias

-

Pequeno almoço

-

I

AVIÓES EM VÔO

1)- O pessoal da aviação naval terá para refeição, durante os vôos de duas a quatro horas, o seguinte:
a) 100 grammas de sardinha, em latas; b) 80 gramrnas de mortadella ou 50 grammas de presunto preparado; c) 100 grammas de pão; d) 50 grammas de biscoutos · e) 300
grammas de leite· f) 100 grammas de infusão de café; g) 100 grammas de goiabada ~u equiva!ente ;,lz) 2 ovos cozidos; i) 30 grammas de assucar.
'
2)- Terá esse pessoal, em cada quarto, subsequentemente. até 12 horas de voo, por d1a, rna1s uma ração supplementar com as modificações indicadas nos grupos seguintes:
d) 40 grammas de biscoitos ; /) 50 grammas de infusão de café ; g) 50 grammas de goiabada ou equivalente; i) 15 grammas de assncar.
3) Por quarto de vôo entende-se cada 4 horas de viagem em qualquer app~relho de voar.
4) O leite e o café serão acondicionados separadamente em garrafas therm1cas.
5) A infusão do café será preparada com vinte por cento (20 u f,,) de café torrado e moido.

Observações
1) As observações á tabella geral de distribuição das rações serão applicadas a todas as demais tabellas no que lhes não for contrario.
2) A bordo dos navios da Armada e nos corpos e estabelecimentos da Marinha deverá ser afftxado, em Jogar conveniente, um exemplar desta tabella, para conhecimento das

respectivas guarnições.
.
Gabinete do Ministro da Marinha, Rio de janeiro, 2 de abril de 1924. -Alexandrzno Faria de Alencar.
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Tabella geral'de distribuição das rações mandada adoptar pelo decreto n. 96.442 de 2 de abril de 1924
Q,)

oQ.

o=

Oeneros nacionaes

k

~

......

~

=

::J

Cl

Arroz...........••.........

c

Assucar....................
Azeite ...........-..........
Banha .....................
Batata ingleza ...... : .......
Café em·grão ..............
Canella ....................
Cravo da lndia .............
Cangica ......•.............
Cebola .....................

K

rn

cu

~

·a

=
ZG>

Oram ma

-

150
2
40
140
80
2
2
70
25

,.

Carne verde ...............

A

400, 450 e 500

Carne secca ................
Chocolate ..................
Ervilha secca ou lentilha ou
farinha leguminosa IV ....
Fubá de milho ou tapioca ou
araruta ou maizena .......
Farinha de mandioca .......
feijão .....................
Fructas ....................
Herva doce ................
Lombo de porco ............
Leite fresco ................
Macarrão ...................
Manteiga ..................
Mate ......................
Pão ........................
Peixe fresco ...............
Queijo, typo Parmezon .....
Sal: ........................
Toucinho ..................
Vinagre ................... ·
Verduras ..................

A
H

B
L

--

H

D
H
E
D
N

-

A
M

F

(
I

A

-

--

o

100
40
80 e 50
70
120
90
4
2
100 e 150
100
80
35
10
400
300
15
1
10
1
350

Quarto d'alva

~

I

120

-

Por dia - Durante a semana

o cu
~~

Q,)

cu
~·-cu
c:: o
CU+'

Centilitro
Oram ma

,.

,.

Decigram.

,.

Oram ma

,.

"
,.

7
7
1
7
7
7
5
5
2
7

6

»

1
1

»

1

,.

3

»

7

,.
Unidade
Decigram.
Oram ma

,.
,.
,.

»
»
»

,.
Centilitro
Oram ma
Centilitro
· Oramma

40 grams. 7 dias.
-

6
7
5
2

7
2
7
7

7
1
2

7
6
7

7

I

I

Pequeno almoço

-

' ( 120 grams. 2 dias.
( 60 grams. 5 dias.

70 grams. 7 dias.

·-

-

--

-

2 decigs. 5 dias.
2 decigs. 5 dias.
70 grams. 2 dias.

-

-

-

--

10 grams. 7 dias.

80 grams. 7 dias.

--

--

I

Almoço

40 grams. 7 dias.

-

140 grams. 3 dias.

--

-

--

-

grams. 4 dias.
.150 grams. 1 dia.
100 grams. 1 dia.

250 grams. 6 dias.

-

-

-

80' gram~. 1 dia.

-

-

-

-

~ 250

-

-

-

70 grams. 3 dias.

-

6() grams. 7 dias.
90 grams. 4 dias.
2 unidades 7 dias.

-

-

-

2 decigs. 5 dias.

100 grams. 7 dias

100 grams. 1 dia.

-

15 grams. 7 dias

--

80 grams. 7 dias.

-

--

-

40 grams. 1 dia.

-

-

140 grams. 4 dias.

-

-

200 grams. 1 dia.

-

.:.....

2 cents. 1 dia.

-

Ceia

60 grams. 5 dias.

-

l

I

Jantar

-

-

60 grams. 7 dias.
90 grams. 2 dias.
2 unidades 7 dias.

-

150 grams. 1 dia.

-

-

80 grams. 2 dias.

-

15

80 grams. 7 dias.
300 grams ~ 1 dia.

350 grams. 4 dias.

grarns.
-

80 grams. 7 dias.

2 dias.

350 grams. 3 dias.

--

---

19 grams. Tdias.
10 grams. 7 dias.
80 grams. 7 dias.

-

--

-

Observações-I.• Em viagem ter-se-hão a bordo os generos da tabella geral na quantidade maxima permittida pelas respectivos condições de conservação.
2 a Na falta de carne verde, ou frigorificada, peixe, pão, legumes ou fructas frescas, far-se-hão na Tabella Geral as substituições, parciaes ou totaes, conforme os respectivos grupos
e pelo modo indicado no seguinte quadro :
Por semana
Oeneros naclonaes

I

Presunto .•................................................................·......... .
Lingua em conserva ................................................................ .
Peixe em conserva ..........•.......................................................
Lombo.de porco .....••.............................. ~ ......... ~ .................... .
Carne secca ..............•.••.......................•.........•.....................
Vegetaes em conserva ......••.......................••..•.••••••..............•.....
Oo~~bada, pecegada ou bananada ...•• .- ~ ...•.............•.• • •.•••...................
QetJO •••••••••••••••••••••••••••••.•• ••••••• · •• •• ••·•• · ••••• ••••••• •••• •••••••••••••

Bolacha .....•.....•...•.••.••...•.•..••................. ~ •...••.....................

~.·,L

1fl')4

,.,

TT- """"

~OC!-?

Quantidade de cada
refeição
lOO grammas
200
25Q
150
200
150

»
»

»
»

,.

6)

»

40
400

,.

»

I

Numero· de refeições
(almoço ou janta..,

.........

············
. ·······
............

,·············
...........

diariamente .
diariamente.
diariamente~

2
4
2
3
3
3

refeições
refeições
refeições
refeições
refeições
refeições

Continuação

3. As 100 grammas de leite fresco poderão ser substituídas por 30 grammas de leite condensado nacional.
4. A carne frigorificada será distribuída na mesma quantidade da carne verde.
5. Quando houver feijoada distribuir-se-io mais 50 grammas de carne secca, por praça.
6. Quando o pão fôr fabricado a bordo ou nos estabelecimentos, dar-se-ão para seu fabrico, por praça, 350 grammas de farinha
a
de trigo e 28 grammas de banha.
. 7. Aos foguistas que entrarem ou sahirem de quarto nas machinas e caldeiras, á meia noite, abonar-se-á uma ração igual a~ do
pequeno almoço. Do mesmo modo se procederá com os que tiverem de entrar de serviço ás 4 horas.
8. Durante as grandes fainas será distribuída uma ração complementar de café ou refresco, para o que haverá sempre em stock
sucos e xaropes de fructas.
9. Sempre que as condições do mercado o permittirem, far-se-ão alternadamente as substituições indicadas no grupo N.
10. O peixe fresco será das seguintes qualidades: namorado, anchova, corvina, pescada, cavalla, tainha, corcoróca e semelhantes.
11. No intuito de variar os cardapios, estes serão organizados para cada sémana, com dous dias de antecedencia, dentro das
possibilidades da tabella geral e de modo a ser mantida a equivalencia nutritiva indicada nos difterentes grupos.
12. Os despenseiros e mestres d'armas farão as propostas dos cardapios que serão, depois de examinados pelos commissarios
e pelos medicos do navio ou estabelecimento, submettidos á approvação do respectivo commandante.
13. Os medicos responderão pela propriedade dos cardapios quanto á hygiene alimentar; os commissarios pela sua conformidade
com as quantidades semanaes dos generos indicados nas tabellas.
14. Nas rações de carne verde o peso de ossos não excederá de um quinto (1 /5).
15. O combustível (carvão de pedra) para as cozinhas será fornecido na razão de 800 grammas por praça. Nos navios de menos
de 150 praças de lotação, será de 1.000 grammas por praça.
16. Na falta de carvão de pedra abonar-se-á lenha, nas seguintes condições: até 50 praças, duas achas por praça; de 51 a 66,
100 achas por dia; de 67 a 100, acha e meia por praça; de 101 a 1507 cento e cincoenta achas por dia e de 151 para cima, uma acha por
praça.
17. Nos dias em que houver melhoria de rancho serão distribuídos, por praça de caldeira, os seguintes generos: 50 grammas de
queijo de minas, 60 grammas de doce de goiaba e 350 grammas de carne de porco.
O rancho das praças deve ser melhorado nos dias feriados da Republica e nos dias 11 de junho e 19 de novembro, excepto a 2
de novembro.
·
18. O commissario do material de cada navio terá sob sua jurisdicção o rancho da guarnição e, consequentemente, o mestre
d'armas, os cozinheiros, padeiros e todo o pessoal do serviço das cozinhas e padarias.
19. Os commissarios são responsaveis pela bôa ordem e asseio das cozinhas, padarias, compartimentos annexos e por todos os
Jogares destinados ao trabalho dos homens de sua divisão, sendo seu principal agente o mestre d'armas, quanto ás cozinhas em geral e
ao rancho da guarnição.
·
20. A responsabilidade do commissario pelo preparo do· rancho da guarnição cessa no momento da entrega dos alimentos ao
consumo.
21. Todas as ordens e providencias sobre os serviços de rancho e cozinhas serão dadas pelos commissarios, nos limites das suas
attribuições, mas isso não exclue, antes recommenda a cooperação de todos os officiaes de bordo, sem de modo algum admittir intervenções indebitas, sempre perturbadoras.
22. Cincoenta por cento (50 °/o) dos fundos da alínea cB» da Caixa de Economias ficarão á disposição dos commissarios do
material para serem applicados ao rancho da guarnição, sendo as despezas devidamente comprov~das, á medida que forem feitas.
23. Os commandantes, por proposta do commissario e ouvido o medico do navio, poderào autorizar trocas de generos, desde que
·
haja equivalencia nutritiva e de preços.
24. Em casos excepcionaes, fóra da Capital Federal, poderá esta tabella soffrer modificações, de accôrdo com as necessidades do
momento, a juizo do commandante, devendo, porém, ser ouvido previamente o commissario e o medico do navio, e de tudo scientificadas as autoridades superiores da Marinha.
.
25. As presentes disposições poderão ser alteradas pelo Governo dentro do primeiro anno de sua execução.
..
26. A bordo dos navios da Armada e nos corpos e estabelecimentos da Marinha deverá ser affixado, em logar conveniente, um
exemplar desta tabella, para conhecimento das respectivas guarnições.
27. Revogam-se as disposições em contrario.
A alimentação dos officiaes e praças da Armada, inclusive aspirantes e aprendizes marinheiros, em serviço activo, far-se-ha,
diariamente, pela escolha dos seguintes generos alimentícios, grupados pela sua equivalencia nutritiva e cujas qualidades serão distribuídas, pelas refeições, de accôrdo com a tabella geral :

a) Carne verde ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . •

b)

c)
d)

e)

fl

g)

h)

z)

Carne secca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lombo de porco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peixe fresco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Peixe salgado .................... : . .
Presunto............................
Língua em conserva. . . . . . . . . . . . . . . . .
Batata ingleza. : . .........., .... :. . . .
Batata doce.........................
Aipim ............................. :
Arroz...............................
Feijão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ervilhas seccas. .. . . . .. .. . . . . .. . . . ..
Lentilhas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farinha leguminosa IV. . . . . . . . . . . . . . .
Farinha de mandioca. . . . . . . . . . . . . . . . .
Macarrão. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. .
Talharim............................
Verduras............................
Vegetaes em conserva...............
Farinha de tapioca. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Fubá de milho.. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. ..
Maizer.a............................
Araruta.............................
Cangica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chocolate. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pão fresco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bolacha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Farinha de trigo.....................
Gabinete do ministro da Marinha, Rio de
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500 grammas ou

400

,.

300
700
700
200

,.
,.

400

140 grammas ou
140
,.
»
140

120 grammas
90 grammas ou
80
80
,.
,.
50
120 grammas
80 grammas ou

80
350 grammas ou
180

,.

70 grammas
70
70
·~
70
70
40
400 grammas
400

ou
,.
,.

ou
•

350
,.
janeiro, 2 de abril

j) Manteiga ............................ .
k) Assucar ............................ .
l) Café em grão ........................ .

Mate ............................... .
m) Leite fresco ........................ .
Leite condensado .•..................
n) Bananas .............•...............
Laranjas ............................ .
Tangerinas ...................•.....•
Abacaxi ............................•
Goiabada .......................... .
Pecegada ........................... .
Bananada ........................... .

35 grammas

150 grammas
80

grammas

10
»
100 grammas
30
»
4
ou
4
lt j
4
_,,,..._.

200 grammas ou
60
»
»
60
»
»
60
lt

(Os tres ultimos são acompanhados de· 40 grammas de queijo
nacional).
·
Além desses generos serão distribuídos, para o seu preparo, os
seguintes condimentos :
1) Azeite doce, vinagre, cebola, sal, toucinho, banha, canella,
cravo da lndia~ herva doce e queijo, typo Parmezon.
2) A's segundas-feiras não será municiada carne verde.
3) As refeições serão em numero de cinco (5), assim discriminadas : café do quarto d'alva, pequeno almoço, almoço, jantar
e ceia.
Estas refeições serão servidas em horas determinadas de
accôrdo com o serviço interno dos navios, corpos e estabelecimentos.
4) Os grupos acima não se referem ao pessoal viajando em
aviões ou submarinos.
de 1924.- Alexandrino Faria de Alencar.
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DECRETO N.

i'(). 443

-

DE

2

DE ABRIL DE

1924

Crêa no municipio de Ponta Grossa, no Estado do Paraná, uma
Estaç.ão Experimental de trigo, centeio, aveia, cet•ada e
linho.

O Presidente da Hcpublica dos Estados Vnidos do Brasil,
usando da autoriza,~ão constante do art.. 17 4, vürba 1Gn, n. IV,
da lei n. ·L 793, de 'I de janeiro de 1U2.J., deercla:
Art. L" Fica creada nu município de Ponta Gi·u3sa, Jll)
Estado do Paraná, uma ~stação l.!.:.xpcl'lmental de lrir;n, eentt'w,
aveia, cevada c linho.
Art. 2." llevoe,arn-se as disposicões em contrario.

Hio de Janeiro, 2 de a!Jril de

102~,

l03" da

lndcpench~ucia

e 36" da llevublica.
ARTHUR DA :)ILVA HERNAHDES.

i.Mguel Calmun llu Pia e Almr:irlo

DECHETO N. 1ü.HíA1J1JI'OVa o 1'CU ulamenlo

1.n:

:!.

DE .\IJI\IL DE

IV.·21

llo Ab1·i!JU de M enurcs tio Disl ridu
Federal

O P1·esülente da n~~pühliea do::; Et:Jtatlu:-; Unidos dl' Brasil
reHulveÍ de accôrdo com o 11. 1. do art. 4~ da Go. nst.it.u.í~iiio
FPdora; e em virtude do art. -LO~ do decreLu 11. tü.:27:.!, dn
20 <lo dezembro de 1923, approvar o regulamento do i\hJ·ig(' ti•~
Menores do Districto Federal, que a este aeompanlla, a;o;signado pelo ministro da Justiça e Negocios Interiores.
IUo de Janeiro, 2 de abril de 192.í, 103" da Indevcmdencia e 36° da Rcpublica.
AHTHUlt DA ~lLVA BEHNAllU.E8.

Joúu Luiz Alves .

.Reg·ula~ento

do Abrigo de Menores
do Districto Federal
CAPITULO I
DOS FINS DO ABRIGO

Art. t.o O Abrigo de Menores é destinado a receber em
deposito, até que tenham conveniente destino, os menores postos
á disposição do juiz de menores, nos termos do art. 62 do decreto
n. 16.272, de 20 de dezembro de 1923.
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Art. 2. o O Abrigo compõe-se de duas divisões, masculina e
femininit; àntbas 8Ub·dlv-id1dat\ em secçôes de abattdon~dos e
delinqucntes.
Art. 3. Os menores serão distribuído~ cnt turmas, conforme o
motlvo do recolhimento. a idade e o grau de perversão.
§ 1.0 Nenhuma turma se comporá de mais de 30 menores.
§ 2. o Os menores de 8 a 14 annos não poderão fazer parte de
htrma de menores de 14 a 18 annos.
0

CAPITULO li
DO PROCESSO DE INTERNAÇÃO

Art. 4. 0 O juiz, ao internar o menor, o fará acompanhar de uma
guia, contendo o motivo do recolhimento, os habitos e antecedentes
do menor, a situação social, moral e economica dos paes, ou tutor,
ou pessua em cuja gu:trda viva ; c todas as demais informações
uteis ao conhecimento das condições physicas, intcllcctuaes e
moraes do internado c sua tamilia.
Art. 5. Qualquer menor, que dê entrada no Abrigo, será reco·
lhido a um pavilhão com aposentos de isolamento, depois de
inscripto na Secretaria, photographado, submettido á identificação,
examinado pelo medico c por um professor, e ahi será conservado
em observação durante o tempo necessario.
Art. 6. o Durante oito dias, -que poderão ser pro rogados até
15, o menor ficará separado de toda a communidade, sendo assi·
duamente visitado c interrogado pelo juiz, director, medico c pro·
fess01·, afim de se lhe COJJhecer, quanto possível, o caracter e as
inclinações, o grau de instrucção c áptidt>cs, c o mais que convier.
§ t.·• Só em caso excepcional, c mediante expressa autorlsação
do juiz, em vista de representação escripta c fundamentada do
director, o isolamento do menor poderá exceder de 15 dias.
§ 2. 0 Não será perrtlittido ao ménor, durante o-tempo de obser·
vação, receber correspondencia ou quaesquer visitas, excepto em
caso de doença grave, caso etn que poderá ser visitado pelos pacs,
tutor ou pessoa sob cuja guarda vive.
§ 3. Os resultados dos exames do director, medico e professor
serão red.uzidos, no praso de 48 horas contadas do termo da obser·
vação, a um boletim remettido ao juiz de menores.
Art. 7. 0 Segundo os resultados dessa observação preliminar os
menores serão classificados assim:
a) menores que precisam de maior observação;
b) meno~ que, 'Pela ~tla 11egeneraçãG ou por seu estado mor·
bido, precisam de ttatameAto hospitalar em vez de escolar ;
c) menores que, pelo seu estado de fraqueza ou doença, precisam de cuidados especiaes, antes de se sujeitarem a regimen
educativo e disciplinar ;
d) menores em condições de admissão immediata ao regimcn
pedagogico-correccional.
Art. 8. o Ao menor que houver de ficar, conhecidas suas con·
dições physicas, intellectuaes e moraes, será designado numero de
ordem, inô.icada -a turma a -que vac pertencer na respectiva secção,
e dadas as instrucções preparatorias sobre o seu modo de vida no
estabelecimento.
0

0

5H
Art. 9. 0 Os menores de (ada turma devem ser repartidos por
quartos, onde possam ter todas as tôupas c os utcnsilios do seu
uso pessoal, competindo~lhes respectivamente a arrumação, limpeza, guarda, conservação -e tratamento, tanto do aposento como
do cnxovál c da mobilia.
Art. 10. O dinheiro c objectos de valor, que tragam os menores
na occasiAo da entrada, serão devidament~ ntrecadados c averbados, sendo-lhes ct~trtgue8 á ~ahlda, ou lhes schdo dado o dcsthto
ordenado pelo juiz de ntenotes.
Art. 11. A rclupa, qu~ ·o thcttor levar ~estlda, setâ queimada,
se não for aprov~ttavel ; se, po-rén\, e~ti\Tet em tão boh1 u~o que
ainda possa ser utilisa.dct á sua sahid~, será arrecadada para lhe ser
rcstituida.

CAPITULO 111
DO PESSOAL ADMINISTRATIVO

SECÇAU 1

bo quadro do péssoal, sua izomeaÇdo e

seus

dirtitos

Art. 12. O Abrigo terá o seguinte pesso~l:
1 director;
\ escripturàrio ;
1 amanuensc ;
1 almoxarife;
1 iduntificador ç
1 auxiliar de identificador;
1 professor primario ;
1 professora primaria ;
1 mestre de gymnastica;
1 mestre de trabalhos manmtes;
1 inspector :
1 sub-inspector;
1 inspectora ;
1 sub-inspectora ;
1 dentista ; .
1 enfermeiro ;
1 enfermeira ;
6 guardas;
1 porteiro;
6 serventes ;
1 cozinheirq ;
1 ajudante de cozinheiro.
Art. 13. O director será nomeado por decreto ; o tsctipturarlo,
o amanuense, o almoxa'rife, o Identificador, o att!'<tliar de identificador, os professores e 1neetr~, os tnspectotes serão rton,eados
por portaria do Mtntstro da justi~é é Negoclos Interiores ; o~ ttérnais
pelo director.
Art. 14. Os vencimentos do pessoal são os constantes d!
tabella annexa.
Art. 15. As concessões de licenças, as penas e :-ecompensas,
as aposentadorias e o~ demais direitos do pessoal do regulados
pelas disposições Ieaaes em vigor para o funcclonàlisnto do Mtnisterio da justiça e Negoc:ios Interiores.
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SECÇAU li
Do director

Art. 16. Ao director, sob a superintendencia do Ministro da
justiça e Negocias Interiores, compete a direcção e fiscalização de
todos os serviços do Abrigo e a sua administração economica.
Sãowlhe subordinados todos os empregados, que delle receberão as
instrucções e ordens necessarias ao desempenho das funcções.
§ 1.0 No que se referir pessoalmente aos menores, ao regimen
educativo c disciplinar destes o director depende exclusivamente do
,
juiz de menores, do qual receberá ordens.
§ 2. 0 As ordens do juiz de menores serão transmitidas directamente ao director, sem intervenção do Ministro da justiça c Negocios Interiores.
Art. 17. Ao director, no exercicio de suas funcçõcs, cumpre :
I. Receber os menores á sua entrada c mandar que se lhe registrem no livro competente o nome, filiação, idade, naturalidade,
as observações que puder fazer c os esclarecimentos constantes da
guia que acompanhar o menor.
11. Guardar o dinheiro e os objectos de valor, que tragam os
menores na occasião da entrada, ou que lhes sejam dados r;.Ios parentes, tutores, protectores, e que serão devidamente averbados,
sendo-lhes entregues á sahida, ou lhes dando o destino ordenado
pelo juiz de menores.
111. Dirigir e fiscalizar a ordem, disciplina e o asseio dos menores, remettendo ao juiz nota immediata de qualquer occurrcncia
grave.
IV. Inspeccionar o ensino, bem como os exercícios e desportos
dados aos menores, promovendo todos os estimulas e ensinamentos
que mais possam concorrer para a educação e regeneração dos
menores e os guiando no cumprimento dos deveres.
V. Examinar e verificar a quantidade e qualidade de alimentos
servidos aos menores.
VI. Visitar, pelo menos duas vezes por dia, os menores recolhidos aos compartimentos de isolamento, e os enfermos, fiscalizando
a quantidade e qualidade das dietas destes.
VII. Informar-se assiduamente do que succeder com relação a
cada um dos alumnos.
VIII. Interessar-se pela sorte e condição de todos elles, fazendo
quanto estiver ao seu alcance para que adquiram o sentimento do·
amor ao trabalho e uma conveniente educação moral.
IX. Impor aos men~res as penas disciplinares autorizadas por
este regulamento.
X. Satisfazer ás requisições c ordens do juiz de menores.
XI. Executar as leis, os regulamentos e as instrucções referentes ao Abrigo, por cuja administração é o principal responsavel.
XII. Dirigir, distribuir e fiscalizar todos os serviços do estabelecimento.
XIII. Regular c fiscalizar as despesas, de modo que se façam
com a maior economia.
XIV. Determinar c regularizar o serviço de escripturação,
adaptando os livros ncccssarios, lavrando em todos termos de
abertura c encerramento, c rubricando todas as folhas.

ACTOS Dó PODER EXECUTIVO

513

XV. Rubricar os pedidos para fornecimento, ordenar a execução
das despesas autorizadas, assignar os attestados de frequencia do
pessoal, as folhas dos empregados, etc., que são mensalmente
enviadas ao Ministerio e ao Thesouro.
XVI. Inspeccionar os generos alimentícios, que derem entrada
no estabelecimento e rejeitar os de qualidade inferior á contractada.
XVII. Examinar e verificar todos os objectos fornecidos, comprados e concertados e as respectivas contas.
XVlll. Fazer no principio de cada anno um inventario de todos
os moveis, utensilios e roupa da casa.
XIX. Elaborar na epoca legal o orçamento das despesas a
fazer no anno seguinte, enviando-o á repartição competente, para
ser approvado.
XX. Nomear e demittir os empregados subalternos de sua competencia, e prover ás substituições em caso de ausencia ou
impedimento.
XXI. Impor aos empregados as penas estabelecidas neste
regulamento.
XXII. Remetter todos os annos ao Ministro da justiça e Negocios Interiores um relatorio geral, que abranja tudo quanto diga
respeito aos menores, ao pessoal, á gerencia economica, á hygiene,
á conservação do edifício, devendo fazer especial menção dos
effeitos dà instituição sob o ponto de vista da regeneração dos
menores, indicando ainda o. destino e as mudanças de collocação
dos menores que tiverem sahido.
XXIII. Enviar todos os mezes ao juiz de menores mappa com
o movimento geral dos menores entrados e sabidos, e penas disciplinares impostas.
XXIV. Deliberar sob sua responsabilidade, acerca de qualquer
occurrencia não prevista neste regulamento, ou acerca de casos
urgentes, que exijam prompta solução, participando ao ministro o
que houver succedido.
XXV. Exercer todos mais actos de administração, que legalmente derivem do seu cargo.
Art. 18. O director é obrigado a morar no estabelecimento ou
proxit~O a elle ; c terá economia separada.
Art. 19. O director, em caso de ausencia ou de impedimento,
será substituído por quem o Ministro designar.
SECÇÃO /li

Do escripturario
Art. 20. Ao escripturario compete:
I. Fazer toda correspondencia official, que deve ser assignada
pelo director.
11. Escrever ou registrar toda a correspondencia do abrigo.
III. Ter em ordem a escripturação de todos os livros da
secretaria.
IV. Escripturar, segundo as instrucções dadas pelo director, os
livros e mappas, as folhas de pagamento e mais papeis relativos á
contabilidade e á escripturação.
V. Tomar apontamentos de todas as occurrencias que tiverem
de ser mencionadas no relatorio do director, e apresentai-os a esta
quando lhe forem pedidos, juntando todos os esclarecimentos
necessarios.
Leis de 1924 -
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VI. Archivar a escrlpturação feita durante o anno, todos os
livros findos e correspondencia recebida, fazendo um indice
adequado.
VIl. Colleccionar por ordem chronologica as minutas origlnaes
do expediente.
VIII. Colligir e archivar em boa ordem todos os decretos, leis,
regulamentos, instrucções e portarias relativas ao abrigo.
IX. Trazer em boa ordem e asseio o archivo.
X. Fazer, no fim de cada anno, encadernar os avisos e ordens
do Governo, os officios, mandados e ordens do juiz de menores,
as minutas dos officios, portarias e outros papeis do director.
XI. Organizar a folha do ponto do pessoal, apresentando-a ao
director, para o visto, no ultimo dia de cada mez ou no primeiro do
seguinte •.
XII. Processar as contas, que hão de ser pagas com o visto do
director.
XIII. Informar por escripto todas as petições que tiverem de
ser submettidas ao despacho do director.
XIV. Desempenhar as demais func~ões proprias de secretario.
Art. 21. Em caso de ausencia ou tmpedimento o escripturario
será substituido pelo amanuense.
Art. 22. A secretaria estará aberta, com excepção dos domingos e dias feriados, das 10 ás 16 horas, podendo o director prorogar as horas de serviço pelo tempo que fOr necessario.
Art. 23. A secretaria terá os seguintes livros, além dos exigidos pelo Codigo de Contabilidade :
I, matricula dos menores;
11, registro das nomeações dos funccionarios ;
111, registro das licenças;
IV, registro das portarias e dos mais actos internos da dire ..
ctoria;
V, registro das penas disciplinares impostas aos menores ;
VI, registro das penas impostas aos funccionarios ;
VII, inventario dos moveis e utensilios ;
VIU, protocollo.
~ to. Além dos livros especificados, poderá o director crear os
que JUlgar convenientes.
§ 2°. A •entrada na secretaria não é facultada aos menores,
nem a pessoas extranhas, senão em caso de necessidade, com
licença do dlrector ou do escripturario.
SECÇÃO IV

Do amanuense
Art. 24. Ao amanuense compete fazer o serviço que lhe fôr
designado pelo escripturario ou ordenado pelo director, e substituir
o escripturario. E' obrigado a residir no estabelecimento, de onde
nlo póde ausentar-se sem licença do director.
SECÇÃO V

Do almoxarije
Art. 25. Ao almoxarife compete:
I. Superintender a despensa, cosinha, copa, refeitorios, arreca...
daçio, pessoal de salario, limpeza interna e externa do edificio.
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11. Encarregar-se da guarda, conservação e asseio da mobilia
e mais materiaes que não forem commettidos designadamente a
outros funccionarios.
.
111. Receber os generos e mais artigos de consumo, verificando
a sua qualidade e quantidade, dando parte ao director de qualquer
falta que encontrar.
IV. Distribuir e fiscalizar o serviço dos serventes e mais
pessoal a seu cargo, aos quaes transmittirá as ordens do director,
cabendo-lhe a responsabilidade pela fiel execução das mesmas.
V. Representar ao director contra as faltas commettidas pelo
pessoal a seu cargo, quando não cumprir bem os seus deveres.
VI. Assistir e dirigir o serviço do refeitorio, providenciando
para que sejam todos bem servidos, verificando se os alimentos
são bem preparados e em quantidade sufficiente.
VII. Fazer os pedidos dos generos precisos para o forne~i
mento da despensa e de outras dependencias a seu cargo, pedidos
que devem ser apresentados ao director para sua approvação e
rubrica.
VIII~ Autorizar com o seu visto ou rubrica os roes das compras
miudas para o consumo diario da cozinha.
IX. Mandar proceder no mez de dezembro ao inventario de
todos os moveis e utensílios do estabelecimento.
X. Ter sempre em dia ·O livro dos materiaes a seu cargo,
mencionando nelle os objectos entrados e os dados em consumo
ou extraviados.
XI. Receber por inventario, ao tomar posse, todos os materiaes
e objectos existentes nas secções do estabelecimento sob sua
dependencia.
XII. Apresentar ao escripturario, no fim de cada mez, a relação
dos empregados que lhe são subordinados, mencionando os dias
·
de serviço de cada um.
XIII. Ter a seu cargo a arrecadação geral do estabelecimento,
onde conservará bem acondicionados os objectos. arrecadados.
XIV. Ajustar, quando lhe for ordenado pelo director, todo o
pessoal do serviço interno e braçal.
XV. Archivar todas as ordens escriptas que lhe forem dadas.
XVI. Conservar em boa ordem e limpeza as dependencias do
almoxarifado.
Art. 26. No almoxarifado haverá um livro, escripturado com
clareza pelo almoxarife, para carga dos objectos que entrarem para
a despensa, outro de descarga para os que della sahirem, e outro
em que será lançada a quantidade dos generos alimenticios que se
forem gastando diariamente ; e mais os que se tornarem precisos
ao bom andamento do serviço, cumprindo-lhe manter em dia a escripturação a seu cargo, pela exactidão da qual será responsavel.
Art. 27. No primeiro dia de cada mez, o almoxarife apresentará ao director um mappa geral da distribuição do rancho, verificada no mez anterior e justificada pelos pedidos·diarios, que serão
registrados em livros proprios, remettendo egualmente á secretaria,
na mesma data, uma copia authentica.
Art. 28. O almoxarife é obrigado a permanecer durante o dia
no estabelecimento, do qual não póde retirar-se sem licença do
director.
Art. 29. Nas suas falfas e impedimentos o almoxarife será
substitui do por quem o director designar.
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SECÇÃO VI

Do identificador e seu auxiliar
Art. 30. Ao identificador e seu auxiliar compete fazer o serviço de identificação dos menores recolhidos ao Abrigo, e os que
lhes forem ordenados pelo director ou pelo juiz de menores.
Art. 31. No gabinete de identificação dos menores haverá todos
os apparelhos, instrumentos e utensllios necessarios a este serviço, sendo responsavel pela sua guarda, limpeza e conservação o
·
identificador.
Art. 32. O identificador é encarregado dos trabalhos de escripta mais importantes, incumbindo o auxiliar dos que lhe convier.
Art. 33. A distribuição dos serviços será submettida á approvação do director, que poderá modificai-a como lhe parecer mais
conveniente.
Art. 34. O Gabinete terá os livros necessarios para registro
de acquisição e consumo de objectos, além dos livros technicos, e
os ordenados pelo director.

SECÇÃO VII

Dos inspectores e sub-inspectores
Art. 35. Ao inspector e á inspectora compete:
I. Acompanhar os menores em todos os actos da sua vid
escolar.
11. Providenciar que os menores andem sempre limpos e asselados, praticando e fazendo praticar todas as medidas de hygiene
e prophylaxia indicadas pelo medico.
Ill. Observar cuidadosamente em cada subordinado seus vicios, virtudes, affeições, tendencias, os effeitos do regimen educativo e disciplinar, e o mais que seja digno de attenção, devendo
escrever as suas observações em livro especial.
IV. Ensinar aos menores os seus deveres, mostrar-lhes a maneira de os praticar ; corrigir-lhes os defeitos, reprehender-lhes as
faltas; aconselhando-os a respeitar a honra, a amar o trabalho, e
a proceder de modo que mereçam a estima e affeição dos seus companheiros e superiores.
V. Dirigir e tomar parte nos jogos das suas respectivas
classes, em conformidade com as prescripções do professor de
gymnastica e do medico, tendo em attenção que aos alumnos mais
babeis seja dada a chefia desses exercícios.
VI. Communicar ao director qualquer falta, que se faça mister
remediar, no refeitorio, no dormitorio, nas aulas, etc.
VII. Ter o maior cuidado com os menores, mantendo-os em
silencio e boa ordem nas aulas, nas salas de estudo e nos refeitorios, marcando falta áquelles que não cumprirem os seus deveres.
VIII. Escripturar o livro de aulas de cada classe, em que mencionará o numero, nome, secção, classe, categoria, gráos de instrucção litteraria e educação physica e moral de cada menor.
IX. Fazer a chamada dos menores, que devem comparecer ás
aulas ou salas de estudo.
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X. Presidir ás refeições dos menores, comendo juntamente
com elles, e verificando se os alimentos são de boa qualidade, bem
preparados e em quantidade sufficiente.
XI. Dormir em aposento que communique com o dormitorio
dos menores, para vigial-os e dirigil-os.
XII. Dar parte, logo pela manhã, ao director das occurrencias
havidas á noite, no estudo e nos dormitorios.
Xlll. Não se deitar antes de haver verificado que todos os me·
nores estão accommodados nos respectivos leitos.
XIV. Escrever em um livro de partes todas as faltas dos menores, os actos de indisciplina e factos que devam ser l-evados ao
conhecimento do director, a quem apresentará diariamente esse
livro.
Art. 3ê. Ao sub-inspector e á sub-inspectora compete:
I. Exercer as attribuições que lhe forem designadas pelo inspector ou inspectore com approvação do director.
11. Desempenhar as funcções de chefe dos guardas.
III. Substituir o inspector ou a inspectora.
Art. 37. Os inspectores e sub-inspectores são obrigados a residir no estabelecimento, de onde não se poderão ausentar sem
licença do director.

SECÇÃO VIII

Dos medico, dentista e enfermeiros
Art. 38. O serviço medico do Abrigo fica a cargo do medico
do juizo de menores, !;egundo o art. 42 do decreto n. 16.272, de 20
de dezembro de 1923.
Art. 39. Ao medico, para o desempenho desse encargo, compete:
I. Prestar os soccorros da sua profissão aos menores e aos
empregados internos do Abrigo.
11. Comparecer ao estabelecimento todos os dias e todas as
vezes que for chamado.
III. Visitar todos os dias os doentes, e tantas vezes em cada
·
dia quantas o exigir a gravidade da doença.
IV. Em caso de molestia grave avisar o director, para que este
communique á familia do doente, ou a quem suas vezes fizer.
V. Dirigir o serviço anthropometrico, fazendo um relatorio
annual acerca dos individuos que observou, e organizando uma
estatistica das anomalias encontradas, entregando esses trabalhos
ao director, com tempo de figurar no re1atorio do Ministro.
VI. Visitar e interrogar, para os fins regulamentares, os menores que estiverem submettidos á observação (art. 5'').
VII. Participar ao director, para este informar ao juiz de menores, qualquer caso de doença chronica, que impeça o menor de
seguir o regimen educativo e disciplinar, afim de ser adoptada a
providencia que couber.
VIII. Communicar ao director qualquer caso de doença contagiosa, que se manifestar, em menor ou empregado, indicando o
meio de se realisar a immediata separação e quaes as medidas prophylaticas a se empregar.
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IX. Dirigir os serviços das enfermarias, e observar se os enfermeiros cumprem as suas instrucções, participando ao director as
faltas notadas.
X. Verificar os medicamentos e drogas fornecidas, e indagar
da quantidade e qualidade das dietas.
XI. Dar parte ao director das occurrencias havidas nas enfermarias ou no fornecimento de medicamentos e preparação das
dietas, contrarias aos preceitos da hygiene e da therapeutica, propondo as medidas que julgar necessarias.
XII. Propor ao director em tempo de epidemia as medidas preantivas convenientes.
XIII. Verificar o fallecimento dos menores ou empregados, e
passar o respectivo certificado.
XIV. Dar parecer, quando consultado pelo director, acerca da
qualidade dos generos alimenticios e da quantidade da alimentação
fornecida aos menores.
XV. Assignar o livro do registro das visitas, que estará nas
enfermarias.
XVI. Fazer uma inspecção mensal a todas as dependencias do
edificio e a todos os menores, e, no livro competente, mencionar as
suas impressões e indicar os preceitos hygienicos a adoptar-se.
Art. 40. Ao dentista compete:
I. Fazer o serviço odontologico para os menores e os empregados internos.
II. Concorrer para o exame anthropometrico dos menores na
parte concernente á sua profissão.
III. Ter um registro dos exames e tratamentos a cada menor.
IV. Escripturar a entrada, a sabida e o consumo do materia],
dos Instrumentos e utensilios do seu gabinete.
V.. Responsabilizar-se pela guarda, limpeza e conservação dos
instrumentos, utensilios e mobiliado do seu gabinete, e o asseio
deste.
VI. Apresentar ao director um relatorio annual dos seus trabalhos.
Art. 41. Ao enfermeiro e á enfermeira compete:
I. Tratar dos doentes, vigiando cuidadosamente a limpeza das
enfermarias, as roupas de camas e de vestir, os utensilios de que
se servem, a ventilação das mesmas enfermarias, a applicação dos
remedios e dietas ás horas competentes, segundo as instrucções
que lhes forem dadas pelo medico.
11. Dar conta ao medico do resultado dos remedios e das alterações operadas nos doentes, nos intervallos das visitas, para o que
observará com a maior solicitude os factos que se passarem durante a ausencia do medico.
III. Vigiar para que nas enfermarias não se altere o tratamento
prescripto pelo medico, ficando responsavel por qualquer falta.
IV. Levar ao conhecimento do director os pedidos de medicamentos e dietas rubricados pelo medico, e solicitai-os do almoxarife.
V. Notar no livro da enfermaria o dia em que o doente nella
entrar ou della sahir, consignando o diagnostico formulado pelo
medico.
VI. Observar que sejam affixadas e se conservem sempre nos
leitos dos enfermos as respectivas «papeletas:., que deverão ser
apresentadas ao medico diariamente, para as alterações que este
julgar convenientes.
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VII. Enviar á secretaria quotidianamente o boletim do movimento diario da ~nfermaria, bem como as cpapeletas• dos doentes
que tenham tido alta, para serem incluidos nos seus cpromptuarios•.
VIII. Trazer inventariadas as roupas e os utensilios da enfermaria, que ficam sob sua guarda e responsabilidade.
IX. Acompanhar o medico nas suas visitas aos doentes.
X. Cuidar diligentemente da desinfecção das roupas servidas.
XI. Velar pelo asseio e boa ordem das enfermarias.
XII. Desempenhar os demais deveres proprios de sua funcção.
Art. 42. Os enfermeiros são obrigados a residir no estabelecimento, de onde não podem afaStar-se sem Jicença do director.
Art. 43. Poderá o director, de accordo com o medico, admíttir
na enfermaria um interno, apenas com as vantagens de residencia e
alimentação.
Art. 44. O medico velará pelo estado de saude de cada menor,
apreciando o seu grão de resistencia individual aos esforços de que
a instrucção possa necessitar, prescrevendo as necessarias medidas
preventivas para cada caso em particular, prohibindo, no todo ou
em parte, os trabalhos de gymnastica, os exercidos militares ou
jogos sportivos, tratando os menores que forem fracamente constituídos, anemicos ou affectados de molestia chronica não transmissível e que não impeça o estudo, sendo a medicação dada por
conta do estabelecimento ; e, aos que precisem de cuidados de especialista, aconselhará a consulta a estes.
Art. 45. Se as familias dos menores ou dos empregados doentes preferirem que sejam elles tratados por outro facultativo que
não o do Abrigo, correrão por conta dellas as despesas do tratamento medico.
Art. 46. Em pequena pharmacia, annexa á enfermaria, deverão
existir sempre medicamentos e apparelhos apropriados ás primeiras
applicações, nos casos de soccorro urgente, bem como nos accident~s communs na vida collegial, taes como, luxações, fracturas,
contusões, incisões, queimaduras, etc.
Art. 47. Cumpre aos inspectores communicar ao director o
primeiro indicio de molestia, que descobrirem em qualquer menor.
Art. 48. Nenhum doente poderá, sem permissão do medico,
ausentar-se da enfermaria.
Art. 49. Ninguem poderá visitar o doente em tratamento sem
licença do medico.
Art. 50. Diariamente, á hora prescripta no horario dos ser·
viços, o menor ou o empregado interno, que tiver necessidade de
recorrer ao medico, apresentar-se-ha a este, acompanhado do inspector; e fóra dessa hora deverá queixar-se ao inspector, que
communicará o facto ao director, para que seja chamado o medico,
ou, na ausencia daquelle, chamará logo este.
Art. 51. Annexo á enfermaria haverá um serviço de barbeiro e
cabelleireiro, que será regulado pelo inspector, de accordo com o
director.
SECÇÃO IX

Dos professores e mestres
Art. 52. Aos professores e mestres incumbe:
I. Ensinar aos alumnos as materias das respectivas aulas
explicando-as convenientemente.
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11. Manter rigorosa disciplina em suas classes, observando e
fazendo observar os preceitos de moral e civilidade, empregando
todo. o esforço para o aproveitamento intellectual ê aperfeiçoamento
moral dos alumnos.
III. Len,brar aos alumnos, em todas as opportunidades, os
seus deveres para COJI os seus eguaes, para com seus paes c mestres, e para CO.JJ a Patria.
IV. Animal-os constantemente sobre a efficacia do ensino, que
lhes é dado, confortando aos desalentados e reprimindo aos rebeldes.
V. Chamar á licção o maior numero possivel de alumnos em
cada dia, lançando na respectiva caderneta as faltas de frequencia,
as notas de applicação e comportamento, e as observ'ações que a
respeito de cada um forem colhendo, sob os pontos de vista de sua
intelligencia, caracter, moralidade, disciplina e aproveitamento.
VI. Indicar os alumnos que merecerem ser monitores das aulas,
affixando seu nome na escola, depois de apptovado pelo director.
VII. Ministrar ao director Ldas as informações, que lhe forem
exigidas, a bem do ensino e da educação do alumno.
VIII. Propor ao director as medidas que julgarem convenientes
para o ensino e para a disciplina das classes.
IX. Requisitar ao director os materiaes necessarios ao ensino
das aulas.
X. Organisar os programmas do ensino.
XI. Impor aos alumnos as penas disciplinares, que forem da
sua attribuição, e, quando a falta exigir pena mais rigorosa, communicar ao director, para applical-a.
XII. Fazer, aos domingos e feriados, quando possivel, leituras
moraes aos alumnos.
Art. 53. Como os menores estão de passagem no Abrigo, á
espera de collocação definitiva, o ensino deve ter caracter adequado
a esta situação especial e transitaria ; por isso, os menores serão
occupados em exercidos de leitura. escripta e contas, lições de
cousas e desenho, em í.rabalhos manuaes, gymnastica e jogos
desportivos.
§ t··. O professor primario ensinará leitura, escripta, as quatro
operações de nurneros inteiros e quebrados, o systema legal de
pesos e medidas ; noções rudimentares de gramrnatica ; noções de
geographia do Brasil e histqria patria; noções dos direitos e deveres
moraes e politicos.
§ 2°. O mestre de gymna~tica promoverá todos os exerci cios e
jogos usados em estabelecimentos similares, organizando aos
domingos e dias de festa nacional diversões dessa natureza,
constando de corridas a pé, foot-ball, law-tennis, cricket, etc
§ 3°. O professor de trabalhos manuaes occupará os alumnos
em exercidos de desenho elementar, e em trabalhos rudimentares
em barro, cartão, madeira, etc., jardinagem e horticultura; devendo
uns e outros serem considerados, não tanto como uma preparação
technica, mas antes como meio de educação experimental e de fazer
brotar uma aptidão para artes e officlos.
§ 4°. A instrucção terá caracter pratico e será dada de preferencia pelo methodo de ensino concreto.
Art. 54. A frequencia das aulas é obrigatoria, salvo dispensa
do director, a conselho do medico.
Art. 55. Os menores serão distribuídos na escola em tres
classes :
J&. Dos analphabetos;
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2a.. Dos que principiam a desenvolver-se na leitura e escripta,
nas operações fundamentaes, e nos trabalhos manuaes.
3a.. Dos que já possuem os conhecimentos que são ministrados
na escola.
Paragrapho unico. Os menores da terceira classe deverão
occupar-se nos estudos e trabalhos que aos professores e mestres
parecerem convenientes, de accordo com o director.
Art. 56. Os alumnos que se distinguirem por sua intelligencia,
applicação, moralidade e bôa conducta servirão de monitores, e
auxiliarão os professores, mestres c inspectores.
\

SECÇÃO X

Dos guardas
Art. 57. Os guardas usarão para com os menores de um tratamento respeitoso, procederão com humanidade c justiça, procurarão
ganhar-lhes a sympathia, diligenciando influir para que contraiam
bons sentimentos, induzindo-os ao habito do trabalho, da ordem e
da disciplina, apreciando com elogio as suas boas acções, reprehendendo com brandura as suas faltas, evitando, todavia, que
algum dos seus actos possa enfraquecer ~ compromett'·r a sua
autoridade, e sobretudo dando-lhes exemplos de moralidade e
benevolencia.
Além disso são obrigados a :
I. Cumprir o que lhes fôr ordenado em ma teria de serviço pelo
director e sub-inspector.
11. Fiscalisar os menores, observando-os cuidadosa e assiduamente, registrando em livro proprio as notas referentes a cada um,
dando parte immediatamente a seu chefe de qualquer facto anormal.
Ill. Fazer a policia diurna e nocturna, conforme for determinado pelo sub-inspector, com approvação do director.
IV. Não abandonar, sob qualquer pretexto, os postos, antes
de serem rendidos.
V. Procurar evitar que os menores perturbem a ordem, maltratem uns aos outros ou procedam mal.
VI. Diligenciar para que nos recreios e passeios todos se
associem nas distracções, tomando nota dos que se conservarem
isolados e taciturnos.
VII. Pedir prompto soccorro em caso de evasão, tentativa de
insubordinação, incendio, aggressão individual, ou outro acontecimento grave, prevenindo sem demora o director.
VIII. Prender qualquer individuo estranho, que tente perturbar
a ordem, conduzindo-o á secretaria, onde se lavrará auto, podendo
requisitar o auxilio da autoridade, remettendo-se de tudo participação ao juiz de menores.

SECÇÃO XI

Do porteiro
Art. 58. Ao porteiro incumbe :
I. Exercer a maior vigilancia sobre a entrada principal do
estabelecimento, não permittindo que por ella tenham ingresso ou
sahida pessoas que não estejam devidamente autorizadas.
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11. Receber toda a correspondencia, sujeitando-a á fiscalisaçlo
do director, para depois distribuil-a aos destinatarios ; e não
expedir correspondencia de quem quer que seja, sem primeiro dar
parte ao director.
III. Examinar minuciosamente, á entrada e á sabida, todos os
cestos, caixas, ou quaesquer volumes, afim de verificar o que nelles
se contém, remettendo ao director os objectos que forem prohibldos
ou suspeitos.
IV. Revistar os menores por occasião de sua entrada ou
sabida.
V. Fiscalizar a entrada para o serviço, bem como a sabida, do
pessoal subalterno.
VI. Abrir e fechar as portas ás horas marcadas, só podendo
abril-as durante a noite por ordem do director.
V. Não se afastar do seu posto sem licença do director, e só
depois de ter sido substituído.
VI. Zelar pelo asseio e limpeza tia portaria e conservação dos
seus moveis e utensilios.
VII. Cumprir quaesquer ordens relativas aos serviços, que lhes
forem dadas pelo director ou inspector.
VIII. Pernoitar no estabelecimento.
IX. Dar, pela sineta da entrada, todos os signaes correspondentes ao horario do serviço.
SECÇÃO XII

Dos serventes, cozinheüo e seu ajudante
Arf. 59. Os serventes são subordinados directamente ao almoxarife, e serão distribuidos pelos diversos serviços, como convier.
I. Não terão familiaridade alguma com os alumnos, não
poderão receber ordem delles, conversar com os mesmos, nem
acceltar retribuição de quem quer que seja.
11. Nenhum servente poderá ser distrahido do serviço do estabelecimento para o serviço particular de pessoa alguma.
Art. 60. O cozinheiro e seu ajudante tambem dependerão
dlrectamente do almoxarife ; e, além dos serviços proprios de seu
logar, terão a seu cuidado o asseio e limpeza da cozinha e de seus
utensilios.
CAPITULO IV
DO REOIMEN DISCIPLINAR

SECÇÃO I

Das penas e recompensas
Art. 61. Os empregados, nos casos de negligencia, falta de
cumprimento de deveres, desrespeito ás ordens de seus superiores
hierarchicos, ausencia sem causa justificada, revelação de assumptos
não publicados, infracção de qualquer disposição do presente regu·
lamento, ficam sujeitos ás seguintes penas disciplinares:
I. Admoestação.
11. Reprehenslo verbal.
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111. Suspensão.
IV. Demissão.
§ 1. o As duas primeiras penas serão impostas pelo director.
§ 2. o A suspensão do exerci cio do um a oito dias poderá ser
imposta pelo director, com participação ao Ministro, que poderá
ampliai-a, conforme a gravidade do caso.
§ 3. A pena de demissão será imposta pelo Ministro, por pro·
posta do director.
§ 4. o Aos empregados de nomeação do director são extensivas
essas penas, que serão por elle applicadas, independente de participação ou proposfta ao Ministro.
Art. 62. No systema de coerção adaptado para os menores são
prohibidos, não só os castigos corporaes, como os processos de
intimidação capazes de lhes abater o moral.
Art. 63. O menor, que incorrer em falta será admoestado paternalmente. Se os meios suasorios não produzirem effeito, o director, a cujo conhecimento será levado o facto, attendendo ao caracter e aos precedentes do menor, emprazal-o-ha para que modifique o seu procedimento, fazendo-lhe sentir o mal que fatalmente
resultará da continuação do seu máo comportamento, isto é, que
os seus actos terão consequencias regulamentares, a que não poderá
fugir. Esgotado esse recurso, impor-se-hão ao menor as seguintes
penas:
I. Más notas.
11. Retirada da aula com ponto marcado.
111. Privação de recreio e de alguns exercidos.
IV. Trabalho de escripta.
V. Prohibição de correspondencia ou de visita (em caso muito
excepcional).
VI. Detenção na sala da inspectoria.
VII. Recolhimentq, até 15 dias no maximo, a um compartimento de isolamento, do qual sahirá somente para as aulas e
alguns trabalhos.
Art. 64. As penas de ns. I a IV podem ser applicadas pelos
professores, mestres e inspectores, dependendo de approvação do
director quando impostas pelos inspectores as de ns. UI e IV ; as
outras só pelo director.
Art. 65. As recompensas aos menores· consistirão nas boas
notas ; inclusão no quadro de honra ; elogios em particular ou em
publico ; premios em livros, brinquedos ou objectos de utilidade ;
passagem para classe superior ; postos e empregos de confiança ; e
outras, que sejam capazes de os estimular.
0

SECÇÃO 1/

Disposições diversas
Art. 66. Os empregados que não estiverem no estabelecimento á hora determinada, ou se retirarem antes de findo o seu
trabalho, incorrem em falta.
Paragrapho unico. As faltas commettidas em um mez só poderão ser justificadas perante o director até ao primeiro dia util do
mez seguinte.
Art. 67. Deverão morar no estabelecimento o amanuense, o
almoxarife, os inspectores e sub-inspectores, os enfermeiros, o
porteiro, os guardas e serventes.
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§ 1. o Esses funccionarios têm direito a alimentação, medico e
pharmacia por conta do estabelecimento, excepto o director.
§ 2. o Os funccionarios internos ficam sujeitos ao regimen disciplinar e economico do Abrigo, e não poderão ausentar-se sem
licença do director.
§ 3. o E' prohibida a residencia no estabelecimento de familia,
que não seja a do director.
§ 4. o Não é permittida a admissão de criados para o serviço
particular dos empregados.
Art. 68. A qualidade e quantidade dos alimentos para as
refeições diarias, tanto nos refeitorios como fóra delles, serão reguladas por tabellas, que o director organizará, e affixará em logar
conveniente, attendendo aos preceitos da hygiene e da economia,
providenciando, porém, para que a alimentação seja sadia e abundante.
§ 1. o Antes de ser servida a mesa, o almoxarife mandará apresentar ao director uma amostra de cada um dos pratos, para que
examine se estão convenientemente preparados, devendo, em caso
negativo, ser rejeitados, e responsabiJizado o almoxarife pelo prejuizo.
§ 2. o A' cabeceira da mesa de cada turma sentar-se-ha o respectivo chefe, que dirigirá o serviço, providenciando para que os
menores procedam com civilidade, não lhes permittindo falar em
voz alta, nem fazer demasiado ruido com os talheres e pratos, mantendo a necessaria ordem, distribuindo as iguarias e remediando
sobre as faltas que se derem.
§ 3. o Em caso de falta de comida o chefe da turma deverá
communicar o facto, no mesmo momento em que occorrer, ao almoxarife, o qual, verificando-o e bem assim as suas causas, diligenciará para que possam ser immediatamente dadas as providencias que o caso requer.
§ 4. o Não podem os menores reprehender ou tratar asperamente os serventes do refeitorio, só lhes cabendo o direito de representar ao chefe da turma contra os que lhes faltarem com o serviço e attenção, que lhes devem.
§ 5. O menor que não quizer tomar a refeição, ou excepcionalmente quizer levantar-se ao meio della, por motivo de incommodo de saude, pedirá licença ao chefe, e, só depois de concedida
esta, poderá retirar-se.
§ 6. o E' prohibido tomar qualquer alimento fóra das horas das
refeições; e bem assim mandar comprar por pessoas a serviço do
Abrigo artigos de comida ou bebidas, sendo severamente punidos
os que derem e os que acceitarem taes incumbencias.
§ 7. o O director visitará amiudadamente o refeitorio na hora
das refeições.
Art. 69. Os menores podem, nos domingos e dias feriados, ás
horas marcadas, receber visitas dos parentes, tutores e protectores ; salvo ordem contraria do juiz de menores ou do director.
§ t. o A essas visitas assistirá um guarda ou mais.
§ 2. o As pessoas, que visitarem os menores, não poderão entregar-lhes comidas ou bebidas, ou qualquer objecto, sem licença
do director ou do inspector.
Art. 70. Os menores só podem dirigir cartas aos parentes, tutores e protectores reconhecidos.
§ 1. o Essas cartas só serão expedidas depois de examinadas
pelo director.
0
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§ 2. o Haverá dias determinados pelo director para essa correspondencia.
§ 3. 0 Aos menores, que não souberem escrever, o inspector
indicará qualquer empregado ou alumno, para que faça as cartas.
§ 4. o A despesa com a expedição das cartas será paga pelo
alumno, se tiver dinheiro em deposito, ou pela administração da
casa, em caso contrario.
Art. 71. Diariamente haverá para os menores dois recreios,
que terão logar depois das principaes refeições, e durarão uma
hora cada um.
§ 1. o As turmas estarão nos recreios separadas umas das
outras, sendo cada uma deltas vigiada e dirigida pelo seu respectivo chefe.
§ 2. o Aos menores deverá conceder-se toda a liberdade durante
os recreios, porque será a maneira de melhor poderem ser estudados.
,
§ 3. o Aos domingos e dias feriados será prolongada a duração
dos recreios.
Art. 72. Os alumnos monitores são os auxiliares dos inspectores em todo o serviço, a que possam estar presentes, e os commandantes das respectivas turmas, quando reunidas em formatura.
§ 1. o Na falta de alumnos monitores, escolher-se-hão de entre
os alumnos graduados os mais distinctos, para temporariamente
desempenharem as obrigações dos monitores.
§ 2. Os alumnos monitores perceberão uma gratificação diaria,
arbitrada pelo director com approvação do Ministro.
§ 3. o Os alumnos monitores, aos quaes o director reconhecer
apreciaveis qualidades de caracter, decidida aptidão para a direcção e o ensino de seus companheiros, e tenham completado a
instrucção escolar, poderão, se o desejarem, ser nomeados empregados do Abrigo.
Art. 73. Não poderão ser nomeados para qualquer emprego
subalterno o estrangeiro ou o analphabeto.
0

Rio de Janeiro, 2 de abril de 192-1. -

DECRETO N. 16.445 -

DE

2

João Luiz Alves.

DE ADRTL DE

1924

Publica a adhesão da Hespanha ás Convenções de Bru:JJellas
para a unificação de ce1•tas 1'C(J1'as em materia de abalroamento, de assistencia e de salvamento ntaritimos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Hespanha ás Convenções Internacionaes de Bruxellas, assignadas a 23 de Setembro de 1910, relativamcntP- ú unifieação de certas regras em materia de abalroamento, de assistencia e de salvamento marítimos, con1'ol'mn communicou á Embaixada do Brasil naquella capital o
l\1 inistcrio dos Negocias Estrangeiros da Belgica, por Notas de
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30 de Novembro de 1923, ·cujas traduccões officiaes ncompanhàm o presente decreto.
Rio de Janeiro, 2 de Abril de 1924, 103° da Independeneia · e 36° da Republica.
ARTHUR D-A SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.,

Traduccão official :
Ministerio dos Negocios Estrangeiros- Direccão P/B.
Seecão das cornrnunicacões. - C. 23/5.801 S. - Bruxellas,
30 de Novembro de 1923.
'Senhor Embaixador.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excellencia, em virtude de uma communicação do Senhor Embaixador da Hespanha em Bruxellas, que o Governo Hespanhol decidio adherir á "Convencão Internacional para a unificacão de certas regras em materia de abalroamento", assignada em Bruxellas em 23 de Setembro de 1910.
A notificação dessa adhesão, tendo sido feita pelo Governo
do Rei aos representantes dos Estados contractantes, em 30
de Novembro de 1923, essa adhesão produzirá effeitos um
mez depois da referida data, de accôrdo com as disposicões do
artigo 17 da Convenção acima citada.
Permitto-me recorrer a Vossa Excellencia para, por seu
amavel intermedio, communicar o que precede ao Governo dos
Estados Unidos do Brasil.
Aproveito este ensejo, Senhor Embaixador, para renovar
a Vossa Excellencia as seguranças da minha mui alta considerac;ão. - Henri Jaspar.
A' Sua Excellencia o Senhor de Barros Moreira, Embaixador do Brasil - Bruxellas.
1

Traduccão official :
Ministerio dos Negocios Estrangeiros - Direcc;ão P/B. Secção das Cornmunicac;ões - N. C. 23/5.801. - Bru:tellas,
30 de Novembro de 1923.
Senhor Embaixador.
Tenho a honra de levar ao conhecimento de Vossa Excellencia, em virtude de uma communicacão do Senhor Em"
baixador da Hespanha em Bruxellas, que o Governo Hespanhol
decidio adherir á "Convenc;ão Internacional para a unificac;ão
de certas regras em materia de assistencia e salvamento marítimos", assignada em Bruxellas em 23 de Setembro de 1910.
A notificação dessa adhesão, tendo sido feita pelo Governo
do Rei aos representantes dos Estados contractantes em 30
de Novembro de 1923, essa adhesão produzirá effeitos um
mez depois da referida data, de accôrdo com as disposições do
artigo 11, da Convenção acima citada.
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Permitto-me recorrer a Vossa Excellencia para, por seu
amavel intermedio, communicar o que precede ao Governo dos
Estados Unidos do Brasil.
Aproveito este ensejo, Senhor Embaixador, para renovar
a Vossa Excellencia as seguranças da minha mui alta consideração. - Henri J as par.
A' Sua Excellencia o Senhor de Barros Moreira, Embaixador do Brasil - Bruxellas.

DECRETO N. f 6. 446 -

DE

5 DE ABRIL DE f 924

Suspende o estado lie sUio, dec1·etado para o Es(ado da Bahia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando das suas attribuições constitucionaes, decreta:
Artigo uni co. Fica suspenso o estado de sitio que foi
declarado para o Estado da Bahia pelo decreto n. 16.422, de
19 de março do corrente anno.
Rio de Janeiro, 5 de abril de f924, f03° da Independencia e 36° da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.
Fe1·nando Setemb1·ino de Carvalho.

DECRErro N. f6.447-

DE

5

DE ABmL DE

1924

Concede isenção de direitos de importação pa1·a consumo e
expediente ás (ructas frescas de procedencia da Republica
Argentina

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na lettra g do artigo 4° da Lei
n. 4. 783, de 31 de Dezembro de 1923, decreta:
Artigo f. o As fructas frescas de procedencia da Republica Argentina gozarão de isenção de direitos de importação
para consumo e expediente, no corrente exerci cio.
Artigo 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de Abril de f924, f03° da Independencia e 36° da Republica.
A.RTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

R. A. Sampaio. Vidal.
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DECRETO N. 16.448- DE 5 DE ABRIL DE 1924

Concede isenção de direitos de importa(Jão para consumo e
expediente ás fructas frescas de procedencia da Republica
dos Estados Unidos da A'rnerica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na lettra g do artigo 4° da Lei
n. !1. 783, de 31 de Dezçmbro de 1923, decreta:
Artigo 1. o As fructas frescas de procedencia da Republica dos Estados Unidos da America gozarão de isenção de
direitos de importação para consumo e expediente, no corrente
exercício.
Artigo 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 5 de Abril de HJ24, 103° da Indopendencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
R. A. Sampaio Vidal.

DECRETO No 1ü o449 -

DE 9 DE ABRIL DE 1924

Abre ao Ministerio da Viaçfío e Obras Publicas o credito especial de 12:464$558 (doze contos quatrocentos e sessenta e
quatro mil quinhentos e cincoenta e oito réis), para attender ao pagamento de dif{erença de vencimentos ao engenheiro José Antonio Martins Romeu
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto legislativo n. 4.795,
de 7 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
resolve abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 12:464$558 (doze contos quatrocentos e sessenta e quatro mil quinhentos e cincoenta e oito réis), para
attender ao pagamento de differença de vencimentos ao engenheiro José Antonio Martins Romeu, por serviços prestados na
antiga Commissão Administrativa das Obras do Porto do Rio
de Janeiro, sendo 8:693$884 em virtude de sentença judiciaria,
e 3:770$674 já reconhecidos pelo Ministerio da Via~ão c Ohras
Publicas, em processo regular.
Rio de Janeiro, 9 de abril de 1924, 103° da Indepondencia
e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Francisco Sâ.

529

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO ::\. 1G. 450 -

DE

9

1

DE ABHIL DE

1924

Abre ao Ministeriu da i ustiça 1:: ;Yeaucios lnlcriol'es o c1·edito
especial de I :lô5$:n;;, para pagamento de accrescimos de
vencimentus ao jn'iz j'eâeraf, na secçãu clu J::stadu de Pernmnbuco, ))1·. Fr-anctscu Tavares da Cnn!ut Mellu, no peJ•iodu de 24 de {evr:reiru de -t!J22 a 3 f de dezembro de
-1923

O PresitlenLc ua lll'tlllblica dos Estados Unidu;; do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos lermos do arL. ~3 do
~ €Q"Ulamento apprOY<J.dO pelo decreto n. 15.783, de 8 ue
novembro de 192.2, resolve, usando da autorização constante do
decreto legislativo n. 4.777, de '27 de dezembro de 192\ abrir
liO ,\linisLerio da .Jusliça e Ne;;ucius Interiores o crediLu especial de 1 :·ii:l5$:Ji5, var·a paga;;:('illO <!-J ac;:~·escimos tle ·vencimentos que, JW t:·enodo ue ~4 de fevereiro de 11J2~ a 31 De
Jezcmbru de 1\J.!:l, competem ao juiz federai, na secçã'J de Pernambuco, Dr. Francisco Tavares da Cunha Iüello, de accôroo
com o artigo 18 d<t lei n. !1.381 de G de dezembro de 1921.
H.io de Janeiro, 9 de abril de 1924, 103• da Independenc.ia
e :JG• d-a Republica.
ARTHUR

DA

SILVA BERNARIJES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. Hi. 451 -

j)J!:

v DE

ABRIL DE

192-i

.4brc aJJ ltiinistcr-io da Uu.en·a o cred-ito especial de 5:400$,
para attertder au pauam.entu de vencimentos que competem a um escrivão da auditoria da 6" Circumsc1ipção Judiciaria Militar.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autoridade contida no art. 151, I, da lei n. 4. 7St.3,
de 7 de janeiro ue 1924, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
na fórma do art. 103, do decreto n. 15.770, de 1 de novembro
de 1922, resolve abrir ao 1\iinisterio -:ia Guerra o credito especial de 5: WO$, para attender ao pagamento de vencimentos
-1ue competem a um escrivão da auditoria da 6" Circumscripção Judiciaria Militar, nomeado em virtude do dis;::>osto no arí. 7•, do decreto n. 15.636, de 26 de agosto de
1923.

Rio de Janeiro, 9 de abril de 1924, 103• da Independencia
e 36• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.

Leúl de 1924 -
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DECRETO N. 16. 45~-

9

DE

DE ADRIL DE

1924

P1·ornulaa a Convenção especial sob-re propJ'iedatle litera1·ia e
art'istica, de 1922, corn Portuaal

O Presidente da Rcpubliea dos Estados Unidos do Brasil,
Tendo sanccionado pelo Decreto n. 4. 818, de 23 de Janeiro do corrente anno a Resolução do Congresso Nacional,
que approvou a Convenção especial sobre a propriedade !iteraria e artística entre o Bras i 1 e Portugal, assignada, no Rio
de Janeiro, a 26 de Setembro de 1922;
E havendo sido trocadas as respectivas ratificações, nesta
Capital, aos trinta e um dias do mez dP, março de mil novecentos e vinte quatro;
Decreta que a mesma Convenção seja executada e cumprida tão inteiramente como nella se contém.
Rio de Janeiro, 9 de Abril de 1924, 103° da Indelpendencia e 36° da Republica.
·
ARTHUH.

DA

SILVA

BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco ..

Convenção especial sobre _propriedade !iteraria e artistioa
entre o Brasil o Portugal.
O Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brasil
c o Presidente da Republica de Portugal, tendo em consideração as grandes vantagens decorrentes de um regimen amplo, além do estabelecido pelo AGcôrdo de 9 de Setembro de
1889 e da Convenção de Berna, de 1886, revista em Berlim em
1908, ora em vigor em seus paizes, para a protecção da propriedade literaria e artística, e, tendo em vista que a intensificação das relações li terarias e artísticas entre os dous
paizes - depende das facilidades á permuta de sua produceão,
resolveram firmar uma Convenção especial para esse fim,
tendo nomeado seus Plenipotenciarios, a saber:
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
o Senhor Doutor José Manoel de Azevedo Marques, Ministro
de Estado das Relações Exteriores;
e o Presidente da Republica de Portugal, o Senhor Doutor José Maria Vilhena Barbosa de Magalhães, Ministro dos
Negocias Estrangeiros;
os quaes, depois de trocar seus Plenos Poderes, julgados
em bOa e devida fórma convieram no seguinte :

AR'riGO I

As garantias decorrentes do registro de obras literarias e
artísticas em um dos paizes contractantes são reciprocamente
asseguradas em ambos, segundo a legisla~;:ão interna de
cada um •.
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ARTIGO II

As obras !iterarias e artísticas submettidaa a
em um dos paizes contractantes serão consideradas,
effeitos legaes, como registradas no outro, a partir
do deposito da respectiva certidão, passada pelo paiz
se cf'fectue o registro.

registro
para os
da data
em que

.\R'fiGO IH

Serão depositados tantos exemplares das obras registradas, quan1os forem exigidos pela legislação do paiz era que fôr
feito o registro e mais um, que será remettido á repartiçio
competente do outro paiz contractante, acompanhando a ce~
tidão a que se refere o artigo anterior.
ARTIGO IV

As publicações periodicas !iterarias e artísticas serão consideradas como obras, para os effeitos da presente ConvenoãQ
especial.
ARTIGO V

As Altas Partes- Contractantes estabelecerão entre a Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro e a de Lisbôa um serviço de permuta de. duplicatas de obras nacionaes publicadas_
antes da vigencia da presente Convenção especial.
Paragrapbo primeiro - Para isso, cada uma dessas bibliotbecas fornecerá, periodicamente, á outra, uma relação
das obras permutaveis.
Paragrapbo segundo - Essas obras serão avaliadas segundo os preços do mercado e esses preços serão mencionado~
em ouro na respectiva relação .
--'
Paragrapho terceiro - As despezas decorrentes dessa·
permuta serão pagas, annualmente, por encontro de contas.1 -ARTIGO VI
Os exemplares em brochura das obras editadas em um:
dos paizes contractantes gozarão, no outro, de isenção de direitos.
Paragrapho uuico - Todas as obras originaes de caracter
Iiterario e artístico comprehendidas na classificação estabe_;
tecida pela _Convenção de Berna, revista em Berlim, gozaria
dc8ses favores.
AR'riGO VIl

E" facultauo aos representantes consulares de ambos os

p~t·:~f''-i confracfantes ~ug1lar, cx-offjcio~ aqministrativa c jud ll~ tal rucnte pela apphcaçao da lcgislacao mterna e das esti-

pulações da Convenção de Berna, revista em Berlim, nos casos
de contravencão.
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ARTIGO Vlll

A transcripção de c:xcerptos e ~ tra.ducção de obras esoripta.s ori"ilu&ria.mente em Jingqa estrangeira e Tl~g·i~tra~as
noa · pah~es oontracta.utes soeao reguladas pela leg·tsla~ao mterpa do paiz em quo so derem.
ARTIGO IX

Depois de approvada pelo Poder Legislativo em ambos os
pajzes contraclantes e de trocadas as respectivas l'atifieações
dent.ro de sessenta dias, a presente Convenção eHpecial en-

trará em vigor em cada paiz na dal~ de sua JH'OJJl111g:ação e
vigorará até seis mezes depois ele sua d•muncia pelo novernu
de 11ma das .Altas Partes Coutractanles.
Em testemunho do que os respectivos Pler.ipol.enciarios
assignaram a presente Convenção especial, appondo 11ella Hem;
sellos.
Feito em duplicata, na língua porLugueza, no llio de Janeiro, aos vintft e seis dias do mez de setembro de mil uovcoentee e vinte e dous. - J. Jl. de Asevedo Marques. -José
Maria Vilhena Barbosa de Magalhães.

DECUETO
íUtcr~;~

~.

16. 453 -

PE

9

DE ABI.UL DE

1U21.

o art. 114, 4.0 , do regulamento para os collegios militares

O ·Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. i, da
ConstituiQiô, resolve alterar o § 4° do art. ii.&: do regulamonto para os co1legios militares, approvado por decreto numero 15.416, de 27 de março de 1922, o qual fica assim redigido:
Art. 114 . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . ................ .
4o, apresentará á secretaria, até o dia 8 de cada mez, as
l)otas de apr.oveltament.o dos alumnos, manifestado nas provas
a que os tenha submettido no mez anterior, representadas por
gráoi!J de .O a tO, bem como lU provas das sabbatinas escriplas.
Rio de laneire, 9 de abril de 1924, 103° da Ind.ependencia
I 36- da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.
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DE

16

DE ABRIL DE

1924

Approva os projectos e orcamentos, na importancia total dti
7.602 :406$567 (sete mil seiscentos e dou.s contos quo.trocentos e seis mil quinhentos e sessenta e sete réis), das
obras necessarias d conclusão dos ?'amaes de ltajubá a
Soledade de Jtajubá, e dn de Lavra.~. enlrr. Cm'mo da Cachodt·a e a cidade de LrW1'a.~, e enfrr Tre.ç Corar;ões e Carmo dn Cnchnri1·a, dn Rrrlr rir Vinçtio S1tl-Mine'Í1'n
O Presidente da Repuhlica do8 ~Rtndo~ Unidos do Brasil. atf.endenno ao que reqncreu o E~tado do -Mina~ Geraes,
arrendatario da Rêde de Viação Sul-Mineira. r.onfnrme contrato celebrado de accôrdo com as clausula~ qne baixaram
com o decreto n. 15. 406, de 22 ri e marco rio Hl'?2, c tendo em
vista as informaçõrs prcstannR pela JnspPrf oria Federal das
Estradas, decreta:
Art. Lo Ficam approvatlos o~ projpef os nprcsent.ados pelo
E~taflo de MinaR Geraes. em virtudo fio di~posl.o 1ws §§ 3° e
4" da clansula li do contrarf o room rllf' cclehrndo de accôrdo
com o decrcf.o n. 15.406, de 22 mar~.o dr 1D'?2. rias ohras necessarias á conclusão do ramal rl~ Itn.inh:1 a Solcnacle de Ita.inb:'í c flo de Lavras ~ entre í:armo d~ í:ar.h<H'Íl'll r a cirlaÕf: de
Lavra~. c hem assim OR on:amrnf ns orp::lll izndos na Inspedoria FNlrral nas F.st.rnflas. rm ~nhsfifniPiin aos do arrcndafario, na~ imporf.nncias. rN;prr,fiYamrnt<< rl<' ?.1:l6:5::l2$81.7
(dois mil c~nt.o e frint.a e seis r'onfoc; qninhrnlm; f'. trinta e
dois mil oif.or.rntos c drzesct.c rt~is! o '1. rlfiD :081$nD (quatro
mil qninlwnfos r cincoonta e ·novr eonfos oit~nta r tres mil
quatrocrmtos f\ srt.crtt.a c nove r6is), os qnars enn1 cstP haix.am,
ruhricados p~lo rlirer.f or grrnl de "Expr,linn h• dn Secretaria
d!"1 Estado dr. ViaQão e Obras Publicas.
~ 1.° Ficam igualmente ::tpprn\'ndn~ os prH.ir<'.tos apresentados prlo rf'frriflo E~farfo .. rlnc; nh1·as 1wrrssarias á conclusão rlo trecho de Tre~ Oorar;õrs a nat·rno da Gnehocirn, do
ramlll rle Lavras .. c DrcnmPnfo orgrUlizndn w1 Tm~fJocf.orin Federal das Rsfrnflas. rm suh~t.ifni(~.üo no do artrndntario, na
importancia de D06 :790~271 (nnyrrrnt.ns r sris enntos setecento.;; e novcnf.a mil duzentos r srf rnf a ~~ um r6is1. qlw tatnhrm haixam rubricados.
§ 2.0 O arrenflatario snhmf'f.f Pr:í :'i nrrprnYntfio d(l Governo
Ferlcral, opporf.unamenf c, o projrcto f' oren nwnto para construcção da est.aoão rio Hajuhá. qw~ fignra ennflieionalmente
no orçamento approvado pelo art. 1o rlrsf r rl~errf o (ramal de
Tta.inbá a Soledade de Ita,jnbá). com t'~f i ma! iYa df' 150 :000$
(r~nto e cincoenta contos de réis).
Art. 2. As despezas que se effcctuarem com a cxecucão
de f odas as ohras ora orçadas e approvaflas drvPrilo srr custeadas pelo credito para esto fim autorizado pelo Poder Lcgislafivo.
·
. Rio o de Janeiro.,16 de abril de 1924, 10::l rta Indcpr.ndenem c 36 na Ucpuhhca.
0

0

AR'l'Ht.JR nA Sn~vA BF.RNARrm~.

F1·ancisco Sá.

-~

:4.0'roS l>O PODER EXECUTIVO
DECRE'UO N. 16.455 -

DE 16 DE ABRIL DE 1924

~bre

ao Ministerio da Agricultura, lndustria e Commercio o
credito ,especial de ..f. :200$, ouro, para pagamento de premio de viagem ao estrangeiro ao engenheiro civil e de
?ninas, José Baptista de Olivei?·a

O Presidente .da Republica dos Estados Unidos do Bra'3il.
usando da autorização contida no artigo unico do decreto legislativo n. 4. 701, de 25 de maio de 1923, e tendo ouvido o
,'rribunal de Contas, na fórma do disposto no n. IX, do art. 32
do respectivo regulamento, e no arf. 93 do Regulamento do
Codigo de Contabiliclarlo Publica, approvado pelo decreto numero 15.783, do 8 do novembro do 1922, resolve abrir ao Mi:nisterio da Agricultura, Industria e Commercio o credito especial de quatro contos c duzentos mil réis ( 4 :200$), ouro,
para pagamento do prcmiD de viagem de instrucção ao estrangeiro a que tem direito o engenheiro civil e de minas, José
Baptista do Oliveira, de accôrdo com o art. 183 do Regulamento da Escola de Minas de Ouro Preto.
Rio de Janeiro, 16 de abril de 1924, 103° da Indepen'dencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA

SILVA

BERNARDES

MigtJ,el Calmon du. Pin

DECRETO N. 16. 456 -

p,

Almeida

DE 2R DE ABRIL DE 1924

Suspende o (er.hamento da União rios Operarios Estviadores
O Presidente da Republica dDs Estados Unidos do Brasil
resolve suspender, a partir de primeiro de maio proximo
futuro, o fechamento da União dos Operarios Estivadores, ordenado pelo decreto n. 16. 400, de 11 de março do corrente anno.
Rio de Janeiro, 28 de abril de 1924, 103° da Independencia
e 36° da Republica.
AR.THUR DA

SILVA Blil\NARDEB.

João. Luiz Alves.

DECRETO N. 16. 457 -

DE 30

DE

ABRIL DE 1924

Pe-r,nitte que os presidentes de mesas eleitoraes, no Estado
do Rio G1•ande do Sul, nomeiem um eleitor da seccão
respectiva. para substituir o mesa'rio f'altoso
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil.
usando da autorização contida no n .XI do art. 3o da lei numerQ 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, resolve, em additarn,ento
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às instruccões expedidas para a realização das eleições para
o Congress.o Nacional, .no Estado do Rio Grande do Sul, na legislatura de 1924 a 1926, permittir que os presidentes das
ffi(~sas eleitoraes, naquelle Estado, nomeiem um dos .eleitores
das respectivas secções par!l sustituir o mesario que deixar de
comparecer.
Rio rle Janeiro, 30 de abril de 1924, 103" da Independencia
r :lG" da Hepnbliea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 16.458 -

DE

30

DE AHHlL DE

1924

Aln·f"' ao .Vinisterio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de 2. 892 :·000$, para occorrer ás despezas 1·ealizada.s em
192.1 com n continuação rlos 1Yrolongamentos e ramaes em
r•fmsh·u.rçiÍo na. Estrada de Fen·o Cent1·nl do Brasil

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autori·z•ação contida no n. XXXIX do art. 201 da
lr-i n. 'L'793. de 7 de janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal
d<' Cuntns. rcsolYP abrir ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de dous mil oitocentos e noventa e
rlous contos de r(~is (2. 892 :000$), destinado a occorrer ás
despezas realizadas em 19:23 com a continuação dos prolongamentos e ramacs em const.rucção na Estrada de Ferro Central
do Brasil que excederam do quantum autorizado pelo n. 6 do
art. 9·4 do lei 4. 632, de 6 de janeiro de 1923.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 1924, 10W da Inrlepcndencia
c 36° da Republica.
ARTHUR DA SiLVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.45!)-

DE

30

DE ABRIL DE

1924

A b1•e ao Ministe1•io da Viação e Obras Publicas o credito especial rle I . 491 :557$4i()2, destinado a salcla1' compromissos de
Jt'l{lo.mento de pessoal matrJrial e desapropriações relativos
ás obras da duplicação do 1'amal de S. Pau.lo, etc., ?'ealizarlo.r;; rm 192.'1 na Estrada. de Frrro Central do Brasil.
O Pre~;idcnlf' da Repuhlica dos Estados TJnidos do Brasil.
usando da autorizaç-ão contida no numero XLII do art. 201
da lei n. 1 . '79:3, rü~ 7 ele jmwiro ull imo, c tendo ouYido o Trilmnal df' Contas. reso1Yc abril· ao 1\Tinistrtio da Viação c Ohras
Pnhliras o credito especial rle JTiil quatrocentos e noventa o
11111

con!o.;; quinhf•nlo~ ,. r•inroPnla " spfp mil

P qun!roeetlfo~

e
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dou~ réiR (L49t :5tJ'n.to~). ri~~finnrlo .ti ~aldar entnnrntni~so~
de pagamento de pessoal~ mllterial e desapropriações relativos ás obrfí.s da duplicação do ramal de São Paulo, do trecho
subtirlmno da linha auxiliar, nwlllnr·amPnfm; tl~ls tinha~~" ::npnrcssiio dr tm~~n~rns dr nh·l'l no~ f-<1!llil1'1lins. fndn-> th r~~"' r·~1da
dA Ferro Central rio Brasil, realiímrlo~ om 1923, rxccdente~
das autori1.ações constantes dos ns. 1 a lt rio ad. !H rln lPi
n. 4. 632, de ü dn janeiro de 192~l.
Rio de Jarit'iro, RO rir nhril rlo 1!)21, 10:1° rln Tnrlf'prndr'n"ia
e 3Go da Republica.
AR'l'HUH PA SILVA BER!IL\RDES

Francisco Sd.

bECRETO N. 16.460 -

nrn

7

DE MATO nE

1924

Approva e manda executar o regulamento do sorteio pm·a a
Armadrt
O Presidente dâ Re;mLlica do.s Esf.arJns Unidos do Brasil:
Usàhdo dR autorizarão conf irJa no ad.. ·13 r, rlMroto numero 4. OH), rJe Ç} rle janeiro oe Hl20. revigorada pelo arL H

o

do decref.o n. 4.7rM, de 7 de janeiro de 1924:
.
Resolve approvar e mandar execnfar o regulamento do
Sorteio Militar para a Armada, que a rste acompanha; revogadas as disposições em contrario.
Rio da Jahetru, 1 de tttllio de 1924, 103° da Indepeildencia
e 36° da Republiea.
ÁRTHUR DA SILVA BERNAIWES.

Alexandrino Faria de A lm1cm·.

Regulamento do Sorteio p3r ~ n
CAPÍTULO

DA

~ :m ada

t

OtiRtGA'Í'OtttRtlAtJtt E tlllRAÇ.~o lJt1 REiH'TÇfl l\fTLT't'An NA Anl\T.\Il:\

Art.. i .0 O serviço militar.~ prestar1n hn 'Rxflt'~itn r. na Armada, nu. fórrna da Constituição FP-ri~Ntl. P. de ttr.r.t,rdo rnm af"
regras rn·esrripf.as no pr·n~f~llff' !'l'gnlanwnfn f' n11 qn" h:li,~nn
lrí.!l:H. flp 2::? fl(i i~'llPh'll d(• 1!\?:l.
Arl. 2. O sot'f.eio militar pnm ·o ~Pt'Vk·" rln Ar111nrln sPI':í
feil.n •~nl.t·p ns individnn~ JH•r·tr.nt•nnlr:~ :i ~I:11·inlla iTt•rt':l'lf, •.
IIIUfricnla(lt>!-; tms Co}1il anim:; clns Pnl'l ns.
Parngrapltn unicn. EnlendP-Sf' pnr "l\farinltn 1\Tt•r·nnnff'''

eOlll O flPCI'Pfo 11.
0

o que consta no R.egulamento das Capitanias dos Portos (De-

creto n. 16.197, de 31 de outubro de 1923- Art.. 379).

AdTOS DO PODER EXECUTIVO

537

Art. 3. o An 1\hnJstcrio dn 1\larinha cabem todas as rcsponsnhilirlados com a cottvocação c incorporação dos sort.earlo~ rla
Marinha Merclltüe, e con~equencias dahi d~f'mTrntes.
AH. 1.n CnnsUt.uitãn reservas da Marinha ns individnos
rtü~, fi11cla a incnt'JHIT'ttl;fi.n, tenha1n idades e•llll[ll'clwn•lidas enl.re 21 annns c 50.
Paragt·apho unien. l~m ca~n df' guerra, a pari ir •la idade

dn 17 tt11t1os, l.ndo hl'asil!\ll'll llHtii'Ít'lllado nac.; Capifanim~ podct·ú snt· chütnado a prestar SCL'Yiçns na J\Iarinlla do Oncrra,
segtmdo a sna capacidade e aptid:in.
Art. 5. O tempo de sPrviço para o StJl'f <'adn ~~~rá de dous
annos.
Pamgraphn rmico. Pn1· 1noLin•s de i 1lf.el'esse pnhlico, podcni o Governo addiar on antecipar n dflsirll'orporaç,ão da
classe dos sorteados qüe csLcja a enncluir srn lolllfHl de serviço.
Art. 6. 0 O serviço da n.e~erva da Marinha será regido pelo
respectivo regulamento q11c oppl)r!tmanHmt e será expedido.
0

IJLVlS.i.U 110 'l'EfiiiiTOl\111

Art. 7. o Para os fins do sorteio, fica o Brasil rlivirlido
em l.ahtas circumscripf.:Õcs quantafi forem as Capitanias de
Portos .
.Art. 8. o As cápil a11i:ts cornp1·nh~nrlida:~ l'Tllrr n .\maz1mas
P S. t>aulo. e mais à dl\ Matlo <h·osso, constituem a prirnrira
zona: do Paran:i ao Rio Grande do ;~ui, a ~r·gunda zutut.
0.<\ PITTJLO li

Art. 9. o Todo brasileil·o matriculado nus Capitartins dos
Portos fica ipso-facto alistado para o sorf.eio da Armarla.
rl~sde que tenha exercido a sua profissão drm! l'O. de se i s HH'ZPR
n part.ir fia data de F:ua matricula.
~ 1. o ·rodo hra~ileiro mati'icnlado na;;; rond itõP~ dPsl o
artigo deve apresentar-se á capitania mais proxima, onde ist.o
IH'Ovará.
§ 2. o A Capitania do Porto onde se aproscnln1· o mal rir.nhtdd, pa1·tt saf.isfàcão do paragt'apho ailtci·ioT·. r,ommnn ieai':Í.
n àtJt'esenl.ação 1It1tt1editltumcntc ·:i (~:J.tJiU1llia or11k ('~;l:l J'(•güf.t·ada a matricula, nfirrt de que seja av~t·bada no rtlspt~ef iYu
livt·o de regist.ro, isent.à de taxa, sendo lançada nt1. clldl•t·rwfa
a respeel.iva nota: "Alistado pn.ra o so·rf nln da :\ nnarlll ''. Nn
caso dr1 nntrlilnta da rrtnt.rieula dP- capit.anln. dt'\"Pt·:í srl' lamllf'tn 11·ansl'el'ido o ali~lanwnfo Ntl'a a 11nva capll:tt1in.
~ ~." Os eapitlí.cs ue pot·fos sfío rt~st>ollsh.vni:~ phl':l qltl'
fl~snc.; enmhm11 iea<:<ics r·llegnem :ís Papi In n in:-; :tJJI1•:-; d" 1 dP
mai11 na 1" zo1m ( 1 rle sef.r•mhro na 2a).
_\ri.. 10. As eapifanlns tm·ilo os liv1·os lH'f'·•~ssnJ·ioR " !'Ol'J'f'SJlOtH11'1lfl•s a l'.adh. dns~e dt~ nlislnrlos, c 111'11<':-~ sr·1·iio lntH·adn::;
o llll!Jl~ro da mnlricula c o nome do maf.r·il~ttlndo. sr'glrndo as
r·on~lJ~;,oes do art.. 9°, nvel'lmndo-se na eolnmna das "ohRerv~r:ocs" algum motivo de isencão comproyado na flírma da
le1.
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Paragrapho unico. Trancada a matricula, por mudança
de capitania ou fal!ecimento, o nome deverá ser riscado do
"Livrei de classe". devendo, no caso de transferencia, a capitania :fazer a devida commuúica(;fio á capitania onde foi no-·
vameni:e matriculado, para esta o inelt.lÍr no seu respectivo
livro de classe.
Art. 11. Em 30 de junho, na 1• zona (31 de outubro na
2' zona). e afim de que os inter·ossados possam apresentar ·as
suas reclamações !ás capitanias, estas affixarão, transcrevendo,
si possível for, pela imprensa, e remettendo cópia ás.....municipa!idades do littoral, a relacão geral e singular dos alistados
pm· classe e ordem a!pllabet.ica.
~\.rt. 12. Dmu vez organizadas, pelas capitanias, as respectivas lislas, preenchidas as exigencias do R. S. M., deverão estas ser remettidas em 1 de julho para a 1" zona (1
de novemb:-o para a 2') ao chefe do serviço de recrutamento,
da respectiva região ou circumscripç:ão, afim de que seja
organizado o sm·vico de sorteio.
§ 1.• ~estas listas serão incluídos os isentos, na fórma do
art. 10, com todas as informações relativas a cada um delles.
§ 2. • Das respectivas lisLas deverá ficar uma cópia aníhenl ica na capitania.
·
.:\.ri. 1.3. :Xão comporlu.ndo o servi co da marinha mercantr indivíduos de notaria e incontestavel incanacidade nhvsica, 1sto é, alei.i:tdo". p~n·~ly: jcos, mutilados. c:omplc! nn~cn"i e
cégos e loucos, de qt;2 cogita n m·t. 73 do R. S. !\L, as
inspecções ele sauc!c sô ~erflo feita~ naR juntas ele revisão e
sorteio.
C '\ PITULO IH
REVISÃO

Art. 14. O serviço de revisão seliá feito pela J. R. S., de
aue trata o decreto n. 15.934. de 22 de .ianeiro de 1923, no
éapitulo X.
·
Art. 15. Achando-se o alistado para o sorteio fóra da
séde de sua capitania, as inspecções serão feitas. para os que
se julgarem com "incapacidade transitaria", do modo seguinte:
a) deverão apresentar-,;e antes de 1 de julho para a 14
zona (1 de novembro para a 2s) ál capitania mais proxima,
requerendo a respectiva inspecção de saude;
b) o capitão do porto providenciará para que seja o individuo inspeccionado pela junta medica da J. R. S. ;
c) do resultado da inspecção, o capitão do porto dará immediatamente sciencia á capitania onde estiver matriculado
o individuo, agindo esta na fórma da lei.
Art. iG. Os matr-:culados que, nas conclicões do art. 15,
Sf; acha1·em e~n exerc·i~ i o de ~i-~ a p~.. ofissão~ em eumpr~mento
cie compramlE'sos que constem em s:.Ia cadm·net.a de matricula, em paizes est.rangeiros, deverão proceder de modo ana-logo. J·Grp:u~~"~:1~r~;-~ ú au-tor::c1aôn ro::1~-ni1r n rp.JP .1u1~arr:i1 dP
d;rr..iLu.

?~:ra:~Pu_·;I·n Li·ítr·:). /_:> ~·!Jt~:;a!·r:~:~
~:.ilei.l·o devem apr22QLJ.[ar-se, com os

r.'} p!:·ime~i'O PGi.. to hracioc·umentos dados pelas
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repartições consulares, á capitania, que providenciar:'i pnra
que se cumpra o determinado no arl. 15. IC'ttra c,·
Art.. 17. Os registros militar n nominal dos ufficmes,
graduados e 11raçaH serão feil os 11nlo que ft!l' rlPtcrm i nado no
Rf'p:nlamcul.o da HeserYa Nantl.
CAPI'QULO

Aet. J8. O minisb·o tln l\larin1w f·ommunicat':i annualmento ao Departamento da Guerra, por intermedio do Ministel'io ela Gu<'era, at~ 5 do julho (:!0 de novombl'o para ft 2"
zona) qual o eontingentP a sre in1·.ornm·ado :i .\rma1la 110
nnno seg-uinte.
Ar L: 1!). O chpfe do Esladn-1\laior da .\rmacta, até 5 de
junho, determinará, de accôrdo com as necessidades do serviço, qual a percentayent dr sm·temlos precisos para o ser·
vjço da Armada (Corpo de l\larinheiros Nacionaes 8 Batalhãu
Naval), dando disso sciencia á Directoria do Pessoal.
Paragrapho nnico. De posse destes dados esta dirccl.ori-1
eommunicará, ao ministro da Marinha e DirecLoria de Portos
~.~ Costas, o numero de s01·teados que deverão ficar incorporados a :H de outubro do anno seguintf'. F,sl.a eommnn1caeãn serú feita antes de 25 de junho.
Art. 20. As capitanias remettf~rão atP. ti de julho, telegraphicamentc, o numero de sorteudos alistados na class~
deste anno. As capitanias da 2" wna farão identicas communicações até 1 de novembro.
~ Lo De posse das communicações das capitanias da P
wna, a Directoria de Portos e Costas determinarú o numero
que cada capitania deverá fornecer, numero esse de sorteados proporcional ao numero total de alistados da mesma
classe na 1 zona, ao contingente pedido pela Directoria dl)
Pessoal e ao numero de alistados da f•.lassr n~ capitania que
devPrá fornecer o contingente.
§ 2. Uma vez determinado esse numero, a Directoria
de 1Portos e Costas, em 1 de agosto, telegraphará a cada capitania da 1 zona, determinando qual o contingente a ser for-·
necido pela citada capitania.
§ 3.0 As capitanias, por sua vez, até ..1.5 de agosto darão
disso gciencia á .Junta de Revisão e Sorteio.
R

0

R

CAPITULO V
SORTEIO

Art. 21 . O sorteio será feito obedecendo ao que determina o Regulamento do Serviço Militar (R. S. l\f. ).
CAPITULO VT

Art.. 2:!. Remettido pela Di redor la df' Portos e Costas o
numero de sorteados a ser incorporado, a directoria do Pes-
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soai pi'6videti~tnrâ para que· cadtt capitania fique habilitada,
de accôrdo éotn os regulamentos ern vigor, a recttiisitar passagens áté o numero correspondente ao efff'etivo de cada capitartUt.
Art. 23. As capil.aniaR da 1 11 zona providenciarão, aífixando edital, para que os sorteados at1i se apresentem até
1 de outnbro no anno scgninte ao em que forem sorteados
( 1 de fevereiro do anno em que forem sorteados para a 2•
zona).
§ 1. 0 Os capitães de portos requisitarão passagens de modo
a que os sorteados cheguem á Capital Federal até 25 de outuhrô.
~ 2!' Umà vez etfecf.uado o sorteio. às capitanias enviarão
as respectivas listas nos sorteados á. Directoria de Portos e
Costas. afltn de serem impressas, e logo após distribuídas e
affixadas em todas as capitanias, delegacias. agencias e estabt!lecirt:umlos de Marinha em todo o paiz, e, quando possível.
nas dlttnnras Mutdcipaes.
Art.. 24. O Governo. si assim julgar conveniente, poderá
enviar um transporte rle guerra. de modo a estar no Amazonas
a f de miiUhro, data em que inftjhtrft o transporte dos sort.e::tdos nas niv<'rsns eanifanias. rlevendo chegar ao Rio até 25
de outnhro.
l>aragrnnho lmiéo. Ernctnan~o aguardar~m condu cão. os
sorteado~ ficarão deposHarJos, municiados e alojadns nos cstnbclccimcntos no Marmha.
Art. 2!1. Uma voz v~rificnrloc:; os cllll'')~ cxislentcs no pes~oal forticciclo pela f" zona, o diredor fio Pessoal, até f5 de
novembro; t1i!:iso tlatii sr.ieliein an rliP~~tcr rle Portos e Costas,
que, n~ posse rlessr nnm~ro c já seiente no nllmero de alistados dr& 211 zo11a (art. 20), determinará tis capitanias da
2• zdrtli, pelo tncsmo tnodo por que f~z ás rla f• zona (art. 20,
§ t 0 ); qttàl o numero que carla capit.ania deve fornecer. Esta
ordetn sêrá dana telcgr~~hir:'mrnfc, anfos de 20 de novembro.
§ f: AA capitanias na 2" wnn :mf.es rlc 15 ele noveml1ro
darã.o sciencia, á .Junta de Revisão e Sorteio, de qual o contingente a fornecer~
§ 2. Sorteados em janeiro, deverão ser convocados até f
de fevereiro; devendo estar na Capitnl antes rlc 25 de fevereiro. e ser incorporados a 28 do meemo moi.
~ il: 11 As ca'piHmias rla 2a zona cumprirão o que determinam os arts. 22, 23 e 24.
\
Art. 26. Cada zona terá apenas uma chamada, sendo os
sorl eados na 2• zona considerados como da 2• chamada.
Art. 27. De todas as apresenfh.ções de sort.earlos para incorporação. o capitão dos portos dará semanalmente scifmcia
ao chefe do Serviço de Rf'crulttment.o. para ou e esl c po~~m U'Sir
de accôrrlo rom a lei em rclnr.fío nos insnhmissos.
0

0

CAPITULO VII
LICENCIAMENTO

Art.. 2R. O lic~nr.iamcnf o rlc qualqllcr r.laRRe. por t~rmi
naçfto dn f.empo ele serviç·o na Armaela. far-se-ha rle modo
que os licenciados regreRsem aos seus lares com a maxima
ordt!m, econotnill e brevidade.
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:Art. 29. O dir~ctQr do :Pesso~l Q.e accôrdo com o chefe do
Estado Maior da Armada, expedjrâ com a devida ant.ecmlencia as instrucções para o licenciamento. Quando eventualmente fôr necessaria uma data anormal de licenciamento, o
minislt·o da Mwl'inlta dat·;i a. 1'1~8peeLiva ordem, nos kl'llws do
paragrapho uuico do art. 5.0 •
Art. 30. Os licenciados devem receber suas eadcrnel.as
de re::~ervistas, apresentando-as nas capitanias onde estiverem
matriculados ou em uma das capitanias mais proximas, devendo, no ultimo caso, esta communicar áquella, para effeil.o de
registro.
Art. 31. Os licenciados figuram como reservistas nas capitanias em que estiverem matriculados.
Paragrapbo unico. Os commandantcs do Corpo de Marinheiros Naciona~s c do Batalhão Naval enviarão os dados IWcessal'ios ao registro para o Serviço da Hescrva Naval.
Art. 32. To1lo o licenciado tem direito ao l.ranHporl.t~, po1·
~onla do Govel'no, até o local onde residir, n dir•~ito a uma
diaria arbitrada pelo 1\linisl.erio ua 1\larinlla, com e~ecpção
dos dias em que passar a bordo, ou fôr municiado em estabelecimento da Marinha, o que tudo se avcrhal'á em sua caderneta.

CAPITULO VIII
ISENÇÕES

Art. 33·. As isencões para o serviço
são extensivas ao da 1\larinha.

militai~

do Exercito

CAPITULO IX
PENALIDADES

Al't.. 34. São estabelecidas as penalidades conslant.cs no
Il. S. M.
Art. 35. Além das penalidades estabelecidas no Il. S. M.,
ó passivf'l da perda de sua caderneta de matricula o individuo que, tendo seis mezes de trabalho profissional, não tenha
dentro de ·30 dias cumprido o disposto no § i o do art. 9°.
Art. 36. O sorteado que tenha cumprido o disposto no
§ to do art. go, e tor~ar~s~ insubmisso, terá cassada a sua matricula pela respectiva capitania emquanto não se apresentar
para a prestação do serviço militar, sem prejuizo da responsabilidade criminal.
Àrt. 37. Os crimes de insubmissão e de desercão serão
punidos criminalmente, de accôrdo com as leis em vigor.
~CAPITULO

X

ENGAJAMENTOS

Art. 38. Poderão engajar-se por tres annos, a JUIZO do
respectivo commandante, os sorteados que tenham notas de
«exemplar comportamento:..
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Paragrapho unico. O numero de engajados não poderá
prejudicar a percentagem annual de sorteados estabelecida
pelo Estado Maior da Armada.
A.l't.. :Jo. Todo sorteado cujas llualidades, comportamento
~~ aptidão o tornem capaz de frequentar uma escola profissiol!al, poderá. ser admittido mt mesma, desde que assigne compromisso para servir mais seis annos.
Art. .H). OR ~ol'f.cados serão todos inclu idos como ;;rulrJutes, earvoeiros ou soldados.
Paragrapho uni co. Aquelles que, não tendo diplomas de
estabelecimentos on repartições federaes, e que, pela sua aptidão profissional comprovada em exame, e demais requisitos,
puderem exereer as funcções de graduação superior fá 3• classe,
atú as honras de ?" ItmcntC'. serão della investidos pela autoridade competente.
a! tratando-se de artifiee;-; ou especialista~. o commandante do corpo a que perteuce requisitará ao director do ensino o pes~oal necessario ú composição das mesas examinadoras para prestação dos respectivos exames, sendo esses artifices ou especialistas aproveitados em suas especialidades, atJé
u preenchimento das exigencias do presente paragrapho unico;
b) os que tenham diplomas expedidos por academias ou
escolas superiores de ensino, terão honras de 2o tenente nas
suas especialidades;
c) os demais diplomados terão as graduações ;honorificas
de cabo de esquadra até ás de zo sargento, em suas especialidades;
d) os individuas incluídos nas alíneas a e b terão as honras conferidas pelo ministro da Marinha; e os da alínea c e os
demais constantes do paragrapho unico do presente artigo e
não constantes nas alíneas, pelos commandantes dos respectivos corpos.
I~API1,UI;O

XI

IJI!::!POS!ÇÕES GEHAES

Art. 41 . A qualidade de reservista constitue prefereucia,
em igualdade de condições, para o provimento de cargos puhlicos federaes; e especialmente a de reservista da Armada,
para os do Ministerio da Marinha.
Art. ·12. O tempo de serviço activo prestado durante a
paz será contado para aposentadoria; quando prestado na
guerra será contado pelo dobro.
Art. -13. Nos contractos de arrendamento e subvenção de
eompanhias de navegação marítima e fluvial, e execução de
obras publicas federaes, marltimas ou fluviaes, o :Governo explicitamente reservará um terço dos logarcs para os voluntarios e sorteados que tenham concluído o tempo de serviço
activo da Armada, verificada a aptidão de cada um.
Art. 44. Aos reservistas da Armada que concluírem: Q
tempo, de serviço concederá o Governo, quando requererem,
c isento de qualquer c!espeza. lotes de terra nos nucleos coloniacs por elle custeados.
·
Art. -H>. Os vencimento~ dos sorteados serão iguaes aos
dos demais pessoal da Armada t.le identica graduação c especialidade.
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Art. 46. Os uniformes serão os mesmos que os distribuidos por occasião de alistamento para as praças dos corpos a
que pertencerem.
Art.. 47. ~os caso:; omissos se regula1~áJ analogamente pelo
que se contém no n. S. M., observados os regulamentos da
Armada.
Art. -ltl. As i sen~ões de saude, em pessoal matriculado
uas capitanias, c feitas no estrangeiro, ::;erãb ás expensas do.
interessado.
:~rt. -HI. Todas as listas de matriculados, para os fins de
so1'Leio e serviço militar, deverão conter sempre o numero da
matricula de cada individuo.
Art. 50. Os requerimentos para os fins de serviço militar
"'erão isentos de sello:", e as certidões de idade e quaesquer
documentos para a comprovação de reclamações serão fornec:idos gratuitamente, independente de sellos, custas e emolumento::;, não sendo porém restituídos, e não tendo outro valor
senão para esse fim especial.
Art. 5.1. Até 31 de dezembro de 1924 poderão ser feitas
no presente regulamento as alterações indicadas pela expericncia. - Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 16.461 -

DE i DE l\iAIO DE

1924

APlii'OVa e manda executar o 1·eaulamento para a Directoria
do Pessoal do Jlinisterio da Marinha

O Presidente da Republica do::; Estados Unidos do Brasil,
1.sando da autorização contida no art. i3 do decreto numero
IJ..015, de 9 de janeir·o de 1S20, revigorada pelo art. 11 do
decreto n. 4. 794, de 7 de janeiro de 1924,. resolve approvar,
c mandar executar o regulamento para a Directoria do Pesscal do l\Iinisterio da Marinha, que a este acompanha, assi .
gnado pelo almirante reformado Alexandrino Faria de Alencar, ministro de Estado dos Negocios da Marinha; revogadas
"''; disposições em contrario.
Rio de Janeiro. 7 de maio de 1.924, i03• da Independencia c 36• da Republica.
AK!'Ht:l·~ üA SILV.\ BERNARDES.

,ll!'xandrino Fm·ia de Alencar,

Regulamento pal'a a Directoria do Pessoal

CAPITULO 1
DAS ATTR!BUIÇÕES DA DIT.ECTOn.IA.

Art. 1.• A Directoria do Pessoal (D. P.), é o orgão da
admitt.istraçãQ naval de~tinado a- auxiliar o miz!istro em todo~
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os assumptos relativos ao . pessoal militar dos differente!-1
corpos e quadros da MarinHa, excepto nos que se referem
a pagauwnlo, ensino t' outros que, na. fôrma do decreto numero 1H.:!~'i. tlo G 1le dezembro de 1U~8 e dos regulanteuto·~
em \'igor, são ullrilJuidos a reparti•;ões diffcrcntes .
.\.rt. :2." A administração da Marin:ha é exercida ~;oh g
pl'l'tiideneia do lllinislt·u, agente da confiança do Presideulc
da HeilUIJiica (art.. -1-H da Constituição).
l~nLretantiJ, dentro de sua alçada administrativa, a JJ. P.
deverá, de matwira geral:
a) cumprir, mandar executar e fiscalizar a execução dL~
toda~ as ddermina<;ôPs do ministro;
b) lll'llL't'd<'r a <'SI ndos c inforBuu· soiJre os assumptos
quo lltn siío ai'J'edo-::, a!'im de terem oricnlar;üo eonvcnimii.c a
ac~ãu da dírurturia, o r1unprimenlt' da~ urdPns do ministro P
a solução de qualQLICI' assumpto referente ao pessoal em geral;
c) ex('culár, i mlepundente de '.lUluriza•;fio espeeiul do ministro, todas as dispo:;ições uo pre:senLc regulamento quo J!Je
tocarem m11 varLimJI~u·, cxt·,epto qu:tudo o mii_tisLt·o ordcmu· a
suspensão on a nfw Pxecuçilo de qualquer proYideneia.,
d) propor, a titulo de informação, ao ministro, em uma
relação, senwst.ralmenLe, os nomes dos oHiciacs em condi~:õt~ ..;
àc desempenharem eomrnissões dependentes de nomeação ou
serviços fóra dq sédc, tendo em vista as cxigcncias da lei
de promoções, enviando uma cópia ao E. M. A. ou directoria
interessada.
c) designar os offieiaes para as demais commissões tiULl
não dependam de provimento por nomeação do Governo.
Art. 3.° Cumpre, em particular, á D. P.
a) expedir, registrar c fazer executar todas as ordm1;:;
que disserem respeito, individualmente, aos oflficiacs, suhofficiaes, inferiores e praças;
b) dar praça, distribuir, e dar baixa de servico a todas as
[lraças de pret, nos casos previstos em regulamentos ou
instrucções do ministro;
c) ter a seu cargo o pessoal da Reserva Naval, clalJnrando planos para sua mobilização, de accôrdo com o E. l\1. A.
c a D. P. C.;
d) manter completas as lotações dos navios e estabele-·
cimentos navacs de todas as cl~sses, fixadas, mediante approvação do ministro, nas organizações propostas pelo E. M. A.
e directorias interessadas;
c) fazer o registo das cadernetas ue todos os officiacs,
sub-oHJiciacs c praças lia Armada;
f) organizar inst.rucções para contractos de pessoal para
a Marinha e proposta do cffeotivo annual para a Força Naval,
em collaboração com o E. M. A. e as directorias inter·essadas;
g) preparar, revêr, e fazer executar os regulamentos de
t::.niformes, em vigor;
h) tratar de questões relativas á disciplina, recompensas,
casLigos, presidiu:-;, e de todos os assumptos de justiça
militar·
i) 'fiscalizar a execução dos regulamentos e iustruccões
relativas ao ceremonial naval, bem como de todas as disposicões em vigor referentes ao pessoal em geral;
i) procurar por todos os meios ao sel,l alcance elevar Q
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moral do pessoal da Marinha e pr9mover a sua educação pbysica de accôrdo com a D. S. ;
k) preparar para estudo do ministrQ. projectos de lei
e regulamentos sobre promoções, exame e todos os assumptos
r·elativos a o:flficiaes, sub-officiaes e praças;
l) superintender o Corpo de Marinheiros Nacionaes e o
Batalhão Naval.
Art. 4.0 A D. P. deverá cooperar estreitamente com a
Directoria do Ensino para o funccionamento regular das varias escolas, e com o Estado-Maior e as varias repartições de
Marinha, afim de que possa haver uma acção coordenada e a
indispensavel cooperação administrativa em todos os assumptos.
Paragrapho unico. Não tomará providencias sobre despezas, sem approvação do ministro, ouvida preliminarmente a
D. de Fazenda.
CAPITUI-!0 ll
DA AUTORIDADE

Art. 5. A autoridade da directoria decorre das attribuições
que lhe são conferidas pelo capitulo I, cuja observação rigorosa fará com que suas orde)ls representem, na esphera
dessas attribuições, as ordens do proprio ministro, de cuja
autoridade o director geral tem prévia autorização para emittil-as, n:a fórma e nos casos previstos neste regulamento.
0

CAPITULO 111
DO PESSOAL

Art. 6. o O pessoal da D. P. constará de :
um director com o titulo de director geral do Pessoal (D. G. P. ), nomeado pelo Presidente da Republica entre
os officiaes generaes, ou capitães de mar e guerra da activa.
do Corpo da Armada;
b) um vice-director, nomeado pelo ministro, entre os capitães de mar e guerra, ou capitães de fragata, da activa, do
Corpo da Armada;
c) chefes de divisão, mais modernos que o vice-director.
designados pelo director, conforme as suas aptidões, dentre os
officiaes nomeados pelo ministro para servirem na directoria.
Os chefes das divisões serão officiaes superiores do Corpo da
Armada, da activa, excepto os chefes das Divisões de Justiça
e Archivo, que poderão ser de qualquer corporação da Marinha, da activa ou reformados, do posto mínimo de capitãotenente no primeiro caso, e de qualquer posto no segundo;
d) tantos auxiliares, quantos forem fixados no regimento
interno, e designados pelo director entre os officiaes nomeados pelo ministro para servirem na reparti cão.
Os auxiliares poderão ser de qualquer corporação da Marinha, da activa ou reformados, sempre mais modernos, porém,
que os chefes de divisão.
a)

Leis de 1924 -

VoL II
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Quando forem officiaes da aotiva, deverlo ter o ·posto
minimo de capitão-tenente, mas no caso de reformados, poderão ser offioiaes de qualquer posto;
e) um capiUio-tenente ajudante de ordens do director gex·al, da activa, do Corpo da Armada;
f) tantos escreventes, praças-dactylographas e ordenanoas, quantos forem necessarios ao serviço, por designaeão do
direotor;
g) o numero de contínuos e serventes que for fixado annualmente na lei do oreamento, devendo as nomeaeões reoahir
de preferenoia em ex-praças de Marinha, de bom comportamento.
Art. 7. o O D. G. P., como chefe da repartição, é responsavel perante o ministro pelo cabal desempenho de todas a~
attribuições da. directoria, pela sua administração e organi- .
zação interna, segundo o regimento em vigor e de accôrdo
com o disposto no presente regulamento.
Paragrapho uni co. O D. G. P. será um dos membros do
Conselho do Almirantado.
Art. 8. o Compete ao D. G. P., de maneira geral :
a) agir em nome da directoria em tudo o que decorrer
. das attribuições desta, perante o ministro e as demais autoridades;
b) além das funcções administrativas que lhe cabem,
exercer accão superior de commando sobre todo o pessoal a
serviço da directoria, ou addido, Corpo de Marinheiros, Batalhão Naval e Reservistas N avaes;
c) exercer a acção disciplinar que pelas disposições em
vigor anteriores ao presente regulamento competem ao chefe
do Estado-Maior da Armada, bem como as attribuições que
pela actual organização da justiça militar pertencem á alçada
dessa autoridade.
Art. 9. o O vice-director será o principal auxiliar e collaborador do D. G. P.
Em caso de impedimento temporario desta autoridade, por
prazo menor que 30 dias, exercerá as funcções de chefe da
repartição, como "director interino"; nesse caracter será reconhecido, assignará todo o expediente, e agirá de accôrdo com
o presente regulamento.
Paragrapho unico. Em caso de impedimento temporario,
o chefe de D. mais antigo accumulará as funccões de vicedirector.
Art. i O. Os officiaes que estiverem sem commissão ficarão addidos á D. P., subordinados ao director geral.
Paragrapho uni co. Os officiaes generaes em identicas
condições ficarão, porém, subordinados ao ministro, que
exercerá a sua acção sobre clles por intermedio do director
geral.
Art. 11. O ajudante de ordens será nomeado pelo ministro, por prupo~ta do dir.eclor. 'Competle-lhe o serviç.o de.
ceremonial.
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CAPITULO IV
ORGANIZAÇÃO

Art. i2. O serviço da D. P. será grupado pelas,qivisões.
Cada divisão ficará sob a direcção de um off1mal, que
terá o titulo de chefe, será responsavel directo perante o
director geral por todos os serviços a seu cargo, e terá os auxiliares marcados no Reg. Interno.
Art. i3. A organização interna da D. P .• em conjunto.
deverá permittir uma ampliação conveniente para attender ás
exigencias do tempo de guerra.
Art. 14: As divisões da D. P., serão:
i a, divisão de officiaes (D. P. 1) ;
2", divisão de sub-offioiaes (D. P. 2) ;
3", Divisão de inferiores e pr:acas do Corpo de •Marinheiros
Nacionaes (D. P. 3).
·4\ divisão da Reserva Naval e do Batalhão Naval (D. P. 4).
5a, divisão da Justiça Militar (D. P. 5);
6a, divisão de expediente e archivo (D. P. 6).
Pa~t·agrapho uni co. O D. G. P., no regimento interno da
I·cparLiçáo, pod·erá pt'opor a alteração, cr·ea.Qão ou supressão
de qualquer divisão, de accôrdo com as necessidades do serviço.
Art. 15. Além de se occuparem de qualquer assumpto que
pelo D. G. P. lhes seja dado para estudo e inf:orma.ção, as· divisões discriminadas no artigo anúerior ficarão encarregadas
da seguinte materia, p·erante o D. G. P.:
a) D. P. i (Divisão de officiaes) -Terá a seu cargo tudo
o que •cstivc.r -em relação aos itens aba-ixo discriminados:
1o, propor commissão para os officiaes;
2°, propor as lotações de officiaes para os navios e éstabelccimentos navaes;
3°, fornecer á ordem do dia os elementos para publicações
rcfcl'mlles aos officiaes;
4°, registrar o log~,r em que os off:ciaes estejam servindo;
5°, organizaJ' relações de offieiaes que deve.m tirar curso
das escolas profissionaes nn instruccão especial;
6°, manter ligação com as demais directorias e o Estado
Maior da Armada;
7°, tratar de assumptos r-elativos á promoção, antiguidade,
reforma, demic;;são, exclusão e fallecimento de officiaes;
so, estudar a applicacão das leis e regulamentos referentes
aos officiaes, propondo as medidas relativas que julgar convenientes;
9°, Forneoor elementos para a l1ei de despeza annual, relativamente aos officiaes;
fO, fazer registro da residencia particular de todos os officiaes, suas declarações de familia, incluindo documentos que
IIabilitem a clat:sificação dos herdeiros para a percepção de
meio soldo, montepio e pensões a. que tiverem direito·
·J 1, fazer esfndu c archivo das informações seme'straes e
do historico dos actos dignos de nota por elles praticados.
b) D. P. 2 (Divisão de sub-officiaes) - Toerá a seu cargo os mesmos assumptos, referentes, porém, aos sub-officiaes·.
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c) D. P. a (Divtsão de i~feriores e praças) - Ter~ a .se~
carkd tudo que estiver em relação aos itens abaixo discrmunados:
f o, ·1w-epara.l' l'egulamentos e estaListicm:; 11elalivos ao recrutamento;
2o, serviços de rec1·utamento ·e do Corpo de ·Marinheiros
Nacionaes;
ao, embarque, desembarque e destaque de inferiores ·C
praças;
4°, estudar a lotação de inferiores e praças dos navios c
estabelecimentos navae.s;.
5°, manter litgação com a direcLoria do ensino e as outras
repartiç;~s interessadas;
6°, tratar de todo R~sumpto relativo a promoções, baixar;,
reformas, asy·lo e fallecimento de inferiores e pracas;
7°, fiscalizar as oadernetas de inferiores e pra~as, estudar
os documentos ·que habilitam os herdeiros á J}ercepção do montepio:
so, tratar de todo assumpto relativo ás 1eis c pruj ectos relativos aos inferiores e praças;
9°, tratar dos assumptos de ~onfcrto e moral.
d) D. P. 4 (Di·visão da Reserva Na.val e Batalhão Naval)
--- Terá a seu cangro tudo o que disser respeito ao Batalhão Naval e aos reservistas navaes, inclusive:
'
1o, interpretação e applicação das leis relativas á reserva;
2°, elahoração de planos para: mobilização do pessoal;
ao, li.gaç.ão com as directorias do Ensino e de Portos e Costas, e o Estado Maior da Armada;
4°, assumptos relativos aos officiaes, sub-officiaes, inferiores e praças reformados;
·
5°, ceremonfal marítimo e uniformes.
·e) D. P. 5 (Divisão de 'Justiça Militar) Terá a. seu
cargo tudo o que estiv·er em relação aos assumptos abaixo discriminados :
1°, admoestação, reprehensão ou elogio;
2•, distribuição d·e medalhas OUi outras recompensas;
a•, conselho de justiça;
4°, informações necessarias aos conselhos de justiça e commissões de inquerito; estudo das sentenças e relatorios, para
orientação administrativa:
5•, legislação;
6°, fiscalização dos presidi os.
f) D. P. 6 {Divisão de Expediente e arcltivo)-Compet.elho a recepção, expedição c preenchimento de todas as formalidades do expediente geral c arC'hiv.o da directoria, tendo a
seu cargo o preparo, a publicação e distribuição do Almanack
de Marinha e Boletim Mensal, a Cl'lupilação o publicação periodica de todas as disposições 'vigentes relativas ao pessoal postas em rlia.
'
Art. 1,6. Ficarão ligadas á D. P., funccionando sob a direoç.ão do D. G. P., as commissões que se tornarem necessarias, por ordem do ministro, para exame profissional e physico do pessoal que, por ordem do ministro, tiver de ser submettido a p~ovas.
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CAPITULO V
DlAPOSIÇlÕER OERAES

Art. i'/. No prazo dr. Hi dias, a contar da publicação do
present,r. regulamento, o D. G. P. subme·tterá á approvaA}ão
do ministro o regimento interno, contendo os detalhes de organização e administração da repartição. rlent.ro fia~ normas e
disposições ora prescriptns.
Paragrapho uni co. Periodicamente poderão ser feitas, opor
aviso do ministro. as niodificaÇiÕes no Regimento Interno que
as m~cessidadr.s dÓ serviço e a experiencia forem indicando.
Art. 1:8. Este regulamento entrará em vigor tre~ dias
depois de approvado pelo ministro o Regulamento Interno, na
fórrna rlo arti1go anterior.
Ar!-.. 19. Até 31 de dezembro do conrente ·anno poderão S·er
iicit.a.;; no p:resente regulamento as alterações indicadas pela
experiencia. - Ale:candrino Faria de Alencar.

DEOR"RTO N. 16. 462 -

tm 7 DE MAIO DE 1924

Ab1·e ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o c1•edito especial de mil contos de réis (1.;()00:000$) para. a conclusão do
vrolongam.ento da. E.~trada de Ferro Therez.opolis atP Sebastiana
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 197 da lei n. 4. 793,
de 7 de .Janeiro ultimo, e tendo ouvido o Tribunal de Contas,
.re~mlve abrir ao Ministerio da Viacão e Obras Publicas o credito especial de mil contos de réis (f. 000 :000$) para attender á conclusão do prolongamento da Estrada de Ferro Therezopolis até Sebastiana.
Rio de Janeiro, 7 de maio de i924, 103° da Independencia
e 311° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

F1'ancisrn Sá.
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DECRETO N. 16.463

-DE

7

DE MAIO DE

1924

Approva o orçamento, nas importancias de Frs. B. 926.864
(novecentos e vinte e seis mil oitocentos e sessenta e quatro francos belgas), 4:307.,750 (quatro contos tresentos e
·sete mil setecentos e cincoenta réis), papel, e 14:440$000
(quatorze contos quatrocentos e quarenta mil réis), ouro,
para a acquisição, pela "Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão", do material metallico destinado aos serviços concernentes ao conjunto de ob1·as de que é contractante
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Geral de Melhoramentos no Maranhão", contractant.e da execução do conjunto
de obras e installações fcrro-viarias destinado a estabelecer ligação, em Therezina, das Estradas de Ferro São Luiz a Therezina, Petrolina a Therezina e Cratheús a Therezina, e tendo
em vista as informações a respeito prestadas pela Inspectoria
Federal das Estradas, decreta :
Art. 1 . o Fica approvado o orçamento que com este baixa,
rubricado pelo director geral de Ex:vediente da Secretaria de
Estado do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para a acquisição, pela requerente, de 507\134 de trilhos e accessorios,.
12 apparelhos de mudança de linha e tres vigas metallicas, destinados aos serviços concernentes ao conjunto das obras de
ligação a que se refere o contracto celebrado nos termos do decreto n. 14.823, de 24 de maio de 1921, obras essas já autorizadas pelos decretos ns. 15.583, 15.709 e 15.731, respectivamente, de 28 de julho, 3 e 13 de outubro de 1922.
Art. ~·o O pagamento da acquisição e despezas comple- ·
mcntar·es do material üc quP se trata, af(S ao maximo do or~:a
mento ora approvado, nas importancias de Frs. B. 926. 864
(novecentos e vinte e seis mil oitocentos e sessenta e quatro
francos belgas), 4 :307$750 (quatro contos tresentos e sete mil
setecentos e cincoenta réis). papel, e 14 :440$000 (quatorze
contos quatrocentos e quarenta mil réis), ouro, será feito em
apolices papel, ao par, da divida publica interna, juros de 5 %
ao anno, de conformidade com a clausula XIX do contracto decorrente do citado decreto n. 14. 823, de 24 de maio de 1921.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1924, 103° da Independencia
e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
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DEQRE'DO N. f 6. 464 -

DE

7

551

DE MAIO DE f 924

DPclara a caducidade da concessão feita ás companhias francezas «.Société Géné-rale des Téléphoncs" e «Société Française des Télégraphes Sous-Marins» e por estas transferida á «Compagnie Française des Cables Télégraphiques'1J, pm·a o estabelecimento de commnnicações telegraphicas, por meio de um ou mais cabos submarinos, entre
o Estado do Pará e o littoral dos Estados Unidos da Ame·rica do Norte, na f6rma do decreto n. 216 A, de 22 de
feverei'ro de 1890
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, tendo em vista o 1que expoz a Reparticão Gleral dos Tele:grap'hos e n disposto na clausula XIII, n. 3. do decreto numero 216 A. de 22 de fevereiro de 1890; e
eonsidérarrdo que es,tão interrompidas desde 10 de julho
de 1917 as communicações pelo cabo submarino lançado e
eXJplorado em virtude da concessão feita pelo citado decreto;
Considerando que essa interrupção foi originada por motivo que não constitue caso de força maior;
eonsiderand.o, finalmente, que a «Compagnie Française
des Cables Télégrapniques», - que desde 1895 explora a referida concessão em consequencia da transferencia que lhe fizeram as cO'mpanhias francezas «Société Générale des Téléphones» e «Société 1Française des Télégraphes Sgus-Marins, foi autorizada pelo decreto n. 6.265, de 13 de dezembro de
1906,. a mudar o ponto de atterramento de seu cabo no Estado
do Pará, media1nte obrigacões que jámais cumpriu;
Decreta:
Artigo unico. Fica declarada caduca a -concessão feita ás
companhias francezas <<Société Générale des Téléphones o
«Société Françai.se des Télégraphiques Sons-Marins», e por
estas transferida á «'Compagnie Francaise des Cables Télégraphiques'>, para o estabelecimento de oommunic.ações telegarphicas, !pOr meio de um ou mais cabos submarinos, entre
o E:stado do Pará e o littoral dos Estados Unidos da America
do No'rte. na fórma dos decretos ns. 21.6 A, de 22 de fever~lro de 1.H9ü, e G. 2·G5, de 13 de dezembro{) de 1906.

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1924, 103° da Independrmcia e 361" da !Rtepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco 'Sá..
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DECRETO N. 16.465 -

DE

7

DE MAIO DE

192/í

P1•oroga por 'lnais àous annos os prazos estipulados nos. decretos ns. 12.735, de 5 de dezemb1•o de 1917, e 15.tf71, de
I O de rnaio de 1922

O Presidente da Rlepublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da .a.utorização constante do art. 2°, n. V, da lP.i numero 4. 783, de 31 de dezembro de f 923, reso:Jve :
Art. 1.° Ficam prorogados por ~mais dous annos os prazos
cstipuladoB nos decretos ns. 12.735, .de 5 de dezembro
de 1917, e 15.471, de 10 de maio de 1922, expedidos em virtude d'e autorizações contidas, respectivamente, no art. 2°,
n. xvm, d:t le-i n. 3. 2):13, de 30 de dez·embro de 1916 e artigo ~. n. VIII, da 'lei n. ·L 440. de 31 de der.embro
1921.
Art. 2. Revogam-se a..~ disposições em contrario.

de

0

Rio de Janeiro, 7 de maio de 1924, 103o da 'fndrpendencia
o 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES·

R. A . Sampaio Vidal.

DECRETO N. 16. 4t66 -

DE

7

DE MAIO DE

1924

·Approva, com. modificações, a reforma dos estatutos da sociedade anonuma. Intlustrias Reunidas Fabricas Mntarazzo
O Presidente dá Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Industrias
Reunidas Fabricas Matarazzo, autorizada a se organizar pelo
decreto n. 8.8:1.2, de 5 de julho de 'i9H, com os estatutos que
então apresentou, cujas alterações obtiveram approvação, sucoessivamente, pelos decretos ns. t 1. 675, de 18 de agosto de
1915, 12.5691. de 11 de julho de 1917, :1.2.835, de 12 de janeiro
de 1918, e :liS. 769, de 20 de setembro de 1919, e devidamente
representada, decreta :
Art. 1. E' approvada a reforma dos estatutos da sociedade .anonvma Industrias· Reunidas Fabricas Matarazzo, na conformidade~ da resolução votada em assembléa geral extraordinaria dos respectivos accionistas realizada a 29 de dezembro
·de 1923, observadas as alterações seguintes: no art. 5°, supprimir o § 5°, tomando novo numero o paragrapho immediato;
no art. 10, substituir as duas primeiras alíneas por esta: No impedimento ou ausencia temporaria de um dos directores, o director em exercício e os fiscaes nomearão um substiJ,uto provisorio, o qual deixará o cargo desde que compareça
o director effectivo; no art. :1.3, segunda alinea, em vez de por mais de 30 dias - dizer - temporaria on definitivamente
- e em vez de - em exercicio - diz~r - substituto; e, no
0
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art. 20, inserir depois de - Annualmente - as palavras_no mez de abril - e supprimir adeante - até 30 de abril.
Art. :2.° Fica a mesma sociedade obrigada a cmroprir todas as formalidades exigidas pela legisla,.ção que se achar em
vigor.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1924, 103° da Independencia
e 36° da Republ ica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.467

--DE

7

DE MAIO DE

1924

Concede autorização para fur;wcionar á sociedade anonymia
Re(inadora Paulista, resultante da fusão da sociedade do
mesmo nome e das Companhias União Agrícola e Engenho Centt·al de Porto Real, e approva os respectivos e.~ta
tutos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu, devidamente representada, a sociedade anonyma Refinadora Paulista, na qual se fundiram a
Companhia Uniã.o Agrícola, a Companhia Engenho Central de
Porto Real e a Refinadora Paulista, que fazem objecto dos
dceretos ns. 12.794, de 2 de janeiro de 1918, e 1L 148, de 20
de abril de 1920. a primeira; 14.490, de 24 de novembro de
1920, e 15.120, de 16 de novembro de 1921, a segunda, e
16.150. de 15 de setembro de 1923. a ultima, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Refinadora Paulista, resultante da fusão da sociedade do mesmo
nome, da Companhia Uniã.o Agrícola c da Companhia Engenho
Central de Porto Real e com séde em S. Paulo, capital do
Estado do mesmo nome. autorização para funccionar e ficam
approvados os estatutos que apresentou, obrigada, porém, a
C':Jmprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em
Ylg'Or.

Rio de Janeiro, 7 de maio de
cia e 36° da Re.pnhlica.

192~,

10::l da lndependen0

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miquel Calmon du Pin e Almeida.

DRCRF.'fO N. 16. HiR --- ng 7 nE i\L\10

n~

1924

rnncede á Companhia Industrial de Cruzeiro autorização para
funccionar e a.pprovo. cnm alterações. o.~ respectúJo.~ esfn.tutos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
atfPndendo no que requereu a Companhia Industrial de Cru-
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zeiro, com séde em São Paulo, capital do Estado do mesmo
nome, e devidamente representada, decreta :
Art. f •o E' concedida á Companhia Industrial de Cruzeiro autorização para funccionar com os estatutos que apresentou, constantes da escriptura publica que a este acompanha,
os quaes ficam approvados ,com as alteracões seguintes: supprjmir os arts. 7° e 8°; rectificando a numewação; no art. 24,
em vez de - 127 e 128- dizer - 119 a 122; e, no art. 26,
accrescentar á alinea b as palavras -- nos casos previstos pelos
arts. 120 e 121 do decreto n. 434, de 4 de julho de 1891 e á alinea c est'outras - no caso do art. 138 do referido
decreto - e designar por d a ultima alinea.
Art. 2. o Fica a mesma companhia obrigada a cumprir as
formalidades ulteriores exigidas pela legislacão em vigor.
Rio de Janeiro, 7 de maio de 1.924, 1.03° da Independencia
e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miouel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.469 --

DR

7

DE MAIO DE f 924

Apprqrva a alteração feita nos estatutos da Brazilian Meat
Com;pany

O Presidente da Republ ica dos Estados Unidos do Brasíli attendcndo ao que requereu a Bmzilian Moeat Company,
au orimda a funceionar pelo decreto n. 12.609, de 22 de
agosto d1e t 9t 7, e devidamente representada, decreta:
.&rtigo unico. Fica appro'vada a alteração feita nos es. tatu tos da souiedade ano:nyma Brazilian Meat Company, na
conformidade da resolução votada em assembléa geral extraordinaria dos respectivos accionistas, realizada a 23 de janeiro de 1924~ para o fim de subRt Huir a sua act.ual denominação
pela d1e .Sociedade Anonyma Frigorifico Anglo e transferida a
sua séde ,para a cidade de S. Paulo, capital do Estado do mesmo nome, obrigada, porém, a me..c:ma sociedade a cumprir as
formalidades ulterior)es exigidas pela legislaçãol em vigor.
Rio de Janeiro, 7 de maio de t 924, 103° da Independencia
e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO N. 16.470-

7

DE

DE MAIO DE

·;1924

Ap1prova as novas alterações dos estatutos da Companhia
Assucareira Fluminense
O Presidente da Ropublica dos •/Estados Unidos do Brasil.
attcndlcndo ao qne, devidamente representada, requereu a soei!edade anonyma Companhia Assucareira Fluminense, autorizada, pelo decreto n. 13.589, de 7 d~ maio de 1919, a se
organizar com os estatutos que então apresentou e foram apl'rovados e, pelo decretn n. 15.474, de 1.0 de maio de 1922,
a continuar a fnne·cion.".l' com as alterações feitas nos mesmos,
d~creta:

Artigo uni co. Ficam approvadas as novas alterações introduzidos nos estatutos da Companhia Assucareira Fluminense, de aecôrdo com a resolução adf)ptada pela assembléa
geral ext.raordinaria dos respectivos aocionistasl realizada a 20
de março de 1924, obrigada, porém, a mesma companhia, a
cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legi.slaçã•J
em vigor.
192•~.

Rio de Janeiro, 7 de maio de
cia e 36° da· Republ~a.

103° da Independen-

ARTHUR DA S!LVA BERNARDES.

Mtguel Calmon tlu Pin e Almeida.

DJi}CHETO N. 16.471 -

DECRETO N. 16.472

Não foi publieado.

-DE

7

DE MAIO DE

1924

11lwe ao Ministerio da Agricultura~ Indust'ria e Commercio o
credito especial de 466:551 $8·11 para os se1·viços decorrentes das verbas 14a, /8•, 27•, do art. 46 da lei n. 4.!4!,
de 5 de ,janeiro de #9~1
O Presidenbe da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1° do decreto legislativo n. 4.683, de 24 de janeiro de 1.923, e tendo ouvido o 'Drihunal de Contas, na fórma do disposto no n. IX do art. 32 do
respectivo regulamento e no art. 93 do regulamento do Codigo
de Contabilidade Publioa, approvado pelo dooreto n. 15.783,
rte 8 rte novembro de 1922, ·resolve abrir, a·o Ministerio da
Agricultura, Industria e Commercio, o credito especial de
quatrocentos e sessenta e seis contos quinhlentos e oincoenta e
um mil trezelljtos e setenta e sete réis (466 :551.$377) para os
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~erviços decorrentes
Ir~i n. 4.242, de 5 de

das ve.rbas 14\ 18• e 27•, do art. 46 da
janeiro de 1921, de accôrdo com a inclusa
demonstJracão, ficando sem effeito o tdecreto n. 15.938, de 24
de janeiro de t1923.
Riü de Janeiro, 7 de maio de 1924, f03o da Indlependencia
e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.473- DE 7

DE MAIO DE

1924

Concede á Sociedade Anonyma Atlantis (Brasil) Limited autorização para funcciono:r na Republica
O Presidente da Republica uos Estados Unidos do Brasil,
att.endendo ao que requereu a Soci·edade Anonyma Atlantis
(Brasil) Limited, com séde em Londres, Inglaterra, e devidamente representada, decreta:
Artigo unicd. E' concedida á Sociedade Anonyma Atlantis
(Brasi'l) Limited autorizaoão para funooionar na Repuh.Iica
com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas que
a este acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado dos
N egooios da Agricul·tura, lndustria e Commercio, ficando a
mesma sociedade obrigada & cumprir as formalidades exigidas
pela legislação em vigQr.

Rio de Janeil't\.1, 7 de maio de 1924, 103° da Jndependencia

e 36° da Rcpublica.

A.RTHUR DA SILVA BERNARDES.
Migue~

DECRETO N. ·16.474 --

Calmon du Pin e Almeida.

J)Jl:

12

DE MAIO DE

1924

Approva a 2" parte do regulamento provüorio de
flrmas portateis

tiro

d.a!~

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição quA lhe confere o art. 4'8, n. 1, da
Constituição. rPsolYP approvar a 2" part.n do regulamento provisorio de tiro das armas protateis, que com este baixa, assignado pelo almirant.e Alexanddno Faria de Alencar, Ministro
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éle Estado da ·Marinha, respondendo pelo expediente
Guerra.

do

da

Rio de Janeiro, 12 <.le maio ele 1921.. l03u da Independeuda e 36u da llepublica.
All'fHUB. DA SILVA B.ERNARDES •

.llcxaml1'inu P'aria de Alencar.

DEUHETO N. 16.1.75-

DE

12

DE MAIO DE IH~4

ApJJrova o 'i'egularnento pa1·a a Escola de lnlendencia

O Presidente <.la H.epublica <.los BsLados Uniuos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, 11. 1, da Constituição, e <.le accôrdo com •a autorização contida no art. 46,
n. XXI, da lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, revigorada
pelo art. 173, alínea i, da de u. 4. 70:3, <.le 7 de janeiro do
corrente anuo, resolve approvar o rcgulamentd p•ara a Escpla
de Intendencia, que com este baixa. assignado pelo almirante
Alexandrino Faria de Alencar, Ministro de Estado dos Negocios da Marinha, respondendo pelo expediente do da Guerra.
Rio de Janeiro, 12 de maio de '192i, 103° da Independencia e· 36° da Republica.
AmrHUR DA ~ILVA BERNARDES.

Alexand1'inu /l'aria de Alenc«1'.

Regulamento para a Escola de Intendencia
I

DA

ESCOLA E SEUS FINS

Art. 1 . o As Escolas de Indendencia, creadas pelo art. 11,
do decreto n. 14.385, de 1 de outubro de 1920, e organizadas
pelo regulamento approvado pelo decreto n. 14.764, de 7 de
abril de 1921, passam a constituir uma unica escola com a denominação de Escola de Intendencia.
Art. 2. o A Escola de Intendencia tem por fim preparar
officiaes para os quadros de intendentes de guerra, de administração e de contadores. mediante cursos distinctos, com
programmas e condições de estudos peculiares a cada um
delles.
Art. 3. o A Escola de Intendencia será subordinada, administrativa e disciplinarmente, ao ministro da Guerra, e didacticamente, ao chefe do Estado-Maior do Exercito.
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Art. 4. o O chefe da Missão Militar F·ranceza é o inspector
da escola, para· todas as questões que se relacionem eom o
ensino.
11
DA ADMINISTnAÇÃO DA ESCOLA

Art. 5. 0 A administração da escola com pôr-se-á do seguinte pessoal :
a) um commandante - Coronel ou tenente-coronel intendente de guerra, nomeado por decreto;
b) um fiscal - Major intendente de guerra, nomeado pelo
ministro da Guerra, mediante indicação do commandante;
c) um ajudante - Capitão intendente de guerra, nomeado
pelo ministro da Guerra, ntediante indicação elo commandante;
d) um scc1·etm·io - Subalterno do quadro de administracão, nomeado pelo ministro da Guerra, mediante indicação do
commandante;
e) um contadm· S.uhaltcrn'l. do qua:Jro de administração, nomeado nas nondif;ões acima;
f) urn rnedico - Capitão ou sulmltcrno do eorpo de saudc,
nomeado pelo ministro da Guerm, mediante proposta do director de Saude.
HI
DOS EMPREGADOR DA ESCOLA

Art. 6. o A escola terá os empregados seguintes:
a) um bibliothecario - Official reformado, nomeado pelo
ministro, por p~oposta do commandante;
b) tres dactuloaraphos - Civis ou sargentos, sendo
aquelles nomeados pelo minisf.ro e estes pelo chefe do Departamento da Guerra, mediante proposta do commandante;
c) quatro auxiliares de escripta - Sargentos, nomeados
pelo chefe do Departamento da Guerra, mediante proposta do
com mandante;
d) um porteiro - Ex-sargento do Exercito, nomeado por
portaria do ministro e proposta do commandante;
d) dous continuas -Ex-praças do Exercito, nomeados nas
condições acima;
() cinco serventes - Ex-praças do Exercito, nomeados
por· portaria po commandantc.
IV
IJO CONTJNORNTE DA ESCOLA

Art. 7. o A escola t.crá
2" sargento, qnalro cabos e
tados por engajamento ou
accôrdo com o regul'amento
speitado o effectivo annual.

um contingente. composto de lllll
quinze soldados, que serão t·cerureengajamento de reservistas, de
do serviço militar em vigor, re-
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DAS ATTRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 8. Ao commandante, que é a primeira autoridade
administrativa e disciplinar da Escola, competem as attribuições de commandante de corpo, conferidas pelos regulamentos
em vigor, no que seja compatível com o regimen escolar. e
mais:
a) corresponder-:;e directamente em objecto de serviço
com as autoridades civis e militares, com excepção dos chefes
dos tres orgãos àa sobe1·ania nacional e dos ministros de Estado, não comprehendido 'o da Guerna;
·
b) prover interinamente, dentro da administração, os
cargos, que se vagarem, dando disso parte ao ministro da
Guerra, quando a nomeacão effectiva competir a este;
c) impü!r penas disciplinares, na conformidade do resp·ectivo regulamento, ao pessoal militar da administração e aos
alumnos;
d) nas faltas graves, que possam affectar a moralidade e
disciplina do estabelecimento, poderá ápplicar a pena de des1igamento, si o infractor fôr alumno, ou propô r a demissão
ou disr·ensa do infractor á autoridade competente;
e) impôr penas disciplinares aos empregados ClVIS, na
conformidade do pres~nte regulam~nto, podendo mesmo propôr a demissão, quanctí) fôr da sua cornpetencia, nas condições
previstas nn alinea anterior;
f) baixar inst.rucções CSIJeciaes, que porventura sejam
uocessarias para o fiel cumprimento das disposições deste regulamento, relativas á administração e disciplina do estabelecimento;
fl) apresentar, annualmente, no mez de janeiro, ao ministro da Guerra, um relatorio em que sejam consignadas as
principaes oc.corrcncia~. referentes á_ administracão e disciplina da Eseola, duranle o anno findo, propondo ao mesmo
tempo as medidas que se tornarem necessarias e juntando o
orçamento úas de6pezas para o novo anno escolar.
Paragrapho unico. O commandante será substituído em
~wns imp·cdimentos peb fiscal.
Art. ü. Ao fiscal incumbe executar tudo que para esse
eargo nos corpos de tropa e estabelecimentos militares disl)Õf'm os J·cgnlamentos administrativos\ em vigor, e ainda
mais:
a) fiscalizar a disciplina. escolar e zeiar pelo fiel cumpriment.o fias orden'3 emanadas do c.ommandante;
b) inspoccionar, c!ariamcnte, todos os serviços do estahnliPeimento, providenciando para a boa ordem -c limpeza de
suas dependencias;
c) facilitar ao dircct.nr de estudos todos os elementos ncerssario'3 aoR trahalhos didact.icos;
d) fiscalizar a oscripturação do carga c descarga do material da Escola, verificando a sua regularidade.
Paragrapho unic.o. O fiscal será substituído em seus
impedimentos pelo ajudante.
0

0
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.Art. 10. Ao ajudante incumbe executar tudo que . para
esse cargo, nos corpos de tropa c estabBlecimentos militares,
dispõem os regulamentos admini:~traUvos em vigor, no que
fôr com.pativel com o regimen escolar e mais:
a) instruir as praças do contingente sobre preceitos e regras de serviço;
b) instruir o pessoal civil da Escola sobre o modo de sa
conduzir nos diversos ramos do serviço;
c) velar assiduamente sob:re a conducta de todas as praças da Escola, inclusive os alumnos dl)s cursos de administracão e de contadores, e dos empregados civis, afim de bem
auxiliar o commando nas ~mas decisões;
d) observar ou fazer retirar do logar em que eM.iver todo
aquelle que perturbar o silencio ou a ordem do estabelecimento, dando' conhecimento ao fiscal;
e) proceder á leitura do boletim relativo a qualquer soJemnidade, quando assim determinar o commando;
f) participar, diariamente, ao fiscal as occurrencias,
prestando esclarecimentos a respeito;
g) mandar fazer a relação dos vencimentos de todas as
praças da Escola, recebei-os do contador e effectuar o respectivo pagamento, exceptuado.s os sargentos amanuenses, si
houver;
h) ter a seu cargo c manter em dih a distribuição de fardamento das v·racás effectivas, aggregadas c addidas;
i) ter a carga do material e utensílios existentes na casa
da ordem e mais depenàencias a seu cargo;
j) examinar o fardamento e armamento distribuído ás
praoas effectivas, a,ggregadas ou addidas, providenciando sobre as irregularidades que encontrar;
k) dirigir a escripturação da casa da ordem, ficando
responsavel perante o fiscal pela sua exactidão ~
l) ter a .seu cargo o livro de ponto do pessoal civil;
Paragrapbo uni co. O ajudante, em seus impedimentos,
será substituído pelo secretario ou pelo contador, confulrme' a
precedencia militar.
Art. 11 . Ao secretario incumbe :
a) preparar a cor.respondencia diaria, de conformidade
com as ordens do c.ommandante;
b) distribuir e fiscalizar os trabalhos da secretaria;
c) estudar, preparar e instruir com os necessarios documentos todos os assumptos que devem subir ao conhecimento do commandant.e, facilitando-lhe a solução dos papeis
com exposições explicativas;
d) escrever, registrar e archivar a correspondencia reservada, e trazer em dia a csc.ripturação dos livros necessarios
ao movimento escolar;
e) subscrever no livro respectivo os termos de exame;
J.) preparar os esclarecimentos que devem servir de base
ao relatorio do commandante:
g) suggerir a este as medidas necessarias á boa ordem
dos trabalhos na secretaria;
h) apurar e apresentar ao comandante opportunamente o
numero de pontos de cada alumno;
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i) mandar imprimir c fazer a distribuição das liçõc::; cscripfas;
:i) apurar memmlmcute, pelo:; livros de aulas, as falla::; do:;
docentes, apresentando parlo cscri]Jta au fiseal;
li.) disl.ribuir e dirig·ir os trabalhos a earg;u tlus dactylugraplJOs e mais auxiliares, fazendo eum;el'var em urdem a cs:.·.t i pl t t·l a1:ão dt' quo e~-;tivel'em t~JWUJ'J'Pg·ad'os .
.Paragrapho unicu. O secretario, em sem; Ílll)wditnentus,
será ::~ubstil uit.Ju pelo contador.
~\1'1. 1::?. ~\o contador compele. al1~111 dos cw·an;os esl.ivu1adus tmm o::~ contadores dos corpos ·~ eslabdecilllenlos militan•s, applieavcis ao rcgiJw•n e~;culaJ', o ::;eguinlc:
o) Ler :;oh sua g·uarda c rc~;vum;alJilidade u material e mah:i
ufen~;íliu::; vertcnccnlcs ü. Escola c que não cslivcrctH distrilmidos;
b) fazer cumvras de tudo material que for vrecisu para os
trabalho:; escolares;
f) fa:z('t' as folhas de pagamento dos officiacs, amauuense3
e vcssual ciYil;
rl) receLer os venciHicnl o::; e dfcef.uar o pagamento de
todo o pessoal. cxeeptuadas as lH'a,~a~. cujo pagamento é feito
pelo ajudante;
c) ler os livros de carga e dl'~caré!·a não sll do material sob
fillil ;.!Uanla inllnediala, como I amlwm de todo aquellc
distriJ,uido na~ dil'Je1·crltes dependeneia:-; da Escola;
() lavrar lodos os eontraelo:-; que devem :-;er asHignados
pelo (':lllllllandanlc, J'azm· a escripturaçãu de contabilidade,
la\Tat· tel'mos de conselho auministrativo. ele.
ParagTaplw unico. O contador HL~l'á substituído nus seu3
iH 'lH'd i mentos }le lo secretario.
"\ri. 1:3. _\o mcdieo incumb(•m as allrilJuic.;ões definidas
no cap i I ulo V do regulamento do set·vi..:u de ~uuuc em Lcmpu
de paz, c mais as seguintes:
a) assislir com os soccorrus dn sua profissão a ludu o pc:-;sual lia Escola, militar c civil, bem como ás :-;uas fmuilias;
'') zelar )~ela hoa hygicne do eslabelccimcntu, ~;o licitando
du fiscal os recursos para tal fim;
L') dar imnwdialamenlo sciencia ao eomJIIalldo de qttalquer
inicio de moh•slia contag·iosa uu epidcmica qun :-;c manil'cslc no
cslal.Jcleciment.o, indicando os meios para debelar o mal;
d) Ler a seu cargo um livro para movimento do material
que lhe pertence.
Art. H. ~\o Libliotheeario incumlw:
a) a g·uarda e conservacão dos livros, mapvas, gluLos, quadros, desenhos, memorias, papeis impressos ou manuscriptos,
moveis c utcnsilios existentes na Libliothcca, por cuja carga
será elle rcsponsavel;
b) ter em dia o catalogo da lJilJliolheca, methouicameulc
organizado;
c) fazer a cscripturação da entrada c saltida de livros e
ma i~; ohjeetos;
d) lH'opm·, por intcrrncdio do fiscal, a compra de livrog
para a bibliotlH)CU;
c) ohscrvar rigbrosamenlt~ as inl:llruct,:Õüs para o st'rviço
da bihliol hcca, que furem baixadas pelo commandantc da Escola.
;\ l'f. J :J. 1\.us daetylographos incumLe cxeeutar os tralJalhos
que llt<·s forem cntreg·ues pelo secretario, de conformidade com
Leis lle 1924 -

Vol. 1l

3U

562

ÀCTOS DO PODER EXECUTIVO

as instruccões para o serviço da secretaria, que forem baixadas
pelo commaudante da Escola.
·Art. 16. Aos auxiliares de cseripla iucmulJem os trabalhos
de esoripta que lhes forem distribuídos pelas autoridades sob
cujas ordens servirem, devendo conservar em dia a escripturação do que forem encarregados, ficando resvonsaveis pelos
livros c papeis sob sua guarda.
Paragrapho unico. O auxiliar de escripta designado para
archivista, será responsavel pelos livros e papeis existentes no
archivo, não permittindo a retirada de documento algum sem
ordem do secretario.
Art. 17. Ao porlciro incumbe:
u) a guarda, cuidado e fiscalização da limpeza do cstalwJccimenlo e hem assim a carga dos seus moveü; c material das
di vcrsu:-; dependcncias;
1J) I n1· em sua g·uarda touas as chaves daK dil'ferentes dependencia~.· do nslabelecimenlo paL'a abril-as e fechai-as
ás
horas de I r-r rui nada~;
c) o recebimento da corrcspoudencia e sua dislribuicão;
tl) a cxpcdic.;íi.o da cort·espondencia que lhe for entregue
pelo secretario, protoeollando-a;
e) dü;tribttir oR livroH, papeis c mais olJ.icelos aoR euntinuos, para o servic.io das aulas;
f) fazer o \wdido de todo material necessm·io ao asseio das
dependeneias ta Escola e dislribuil-o pelos serventes;
g) te1· em dia uma relação dos moveis e ut.ensilios existentes na JlOrlaria, di:.;lribuidos ás aulas, secretaria _e suas dependem\ i as;
h) receber e mandar affixar nus Jogares competentes as
cópias do boletim cseolar;
, i) fiscalizar a entrada c sahida dos cont.inuos e serventes,
communicando ao ajudante toda e qualquer irrcgulariadde;
j) comparecer na Escola na hora determinada vara a abertura c fiscalizar o seu fechamento;
k) apresentar, diariamente, ao ajudante, o livro do ponto
do pessoal civil;
l) acompanhar on fazer acompanhar a~ pessoas estranhas
ao estabelecimento, l}Ue deseJarem fallar ás autoridades da
Escola;
1n) residiL', st>mprt.' que po~sh·nl, nas proximidades no e~;
fabelcciuwn(n. parn aUendnr a qualquer ehamado de autoridade
COlllJH~Ieuft•. ftíra dns horas Ili.Jl'llli.WS do expNiinnt.c.
Para~raphn 1111 Í('n. O vorl nit·o :-;er;í. suhsl ilu ido pelo t:ontiuuo mui~ an! igo, nas fali a::; e int}wdirnenl os.
Ar f.. 18. ~\os l'UI!I inuos incumlJe:
a) Pxt•eultu· IOtlas as ordl'llK qm· lhes forl'm d•~U·t·nlinada:;
por aufol'idarle rompelenfe, c a~ ~Pracs do ('Kiaht'lceimenfo:

b) t·nadjnnu· 11 porfPir•11 1111 t•xnrc·ieio llf' snas funecõcs e
Cl'lllprir as nrdt•ns qtw por t•llt~ JIJp-.; f'ot'f'lll f r·ansn1itlida;:,;
c) f'XUIIJin:u·. dial'iarJH'Ill P. as carl eiras f' nmf f't'ia l exi~
tenlt~ na ~lla dr• ~~.~~la dt• que l't'tt' t•ru·arr·t•gadn, t' zt'lill' fll'la ~11a

assp)():
na ~ala durante as aulas, pruYideneiamln
pr<;vi~menl!'·. snhrc o material n('ecssario ás llleSIIIU~ aulas;
P.) Yf'J'Jfrcar a presença nos almnnos pela occnpação dos

t•nnserYU(':tn

d)

I'

J1Pl'11JallP~~cr·

logat·('~ quo llws sã.n destinados, salyo llHHlanças fl('fpr·rninadns
por autoridade competente;
f) mencionar no livro respectivo as faltas dos alumnos
nas eu las, apresP.n( ado-o depois á assignatura do docente;
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g) apresentar ao secretario, diariamente, depois das aulas,
o livro respectivo
h) ter uma relação, assignada pelo ajudante, dos alumnos
da Escola, com a discriminação do numero de suas carteiras
na8 salas de aula;
'i) ter em dia uma relação, asignada pelo porteiro, dos mo..o
veis c utensílios existentes na sala de aula de que fôr encarregado.
§ 1. Um dos contínuos accumulará a guarda c distribui..;
ção das lições impressas, sob immediata fiscalização do secretario.
§ 2. Os contínuos, em seus impedimentos, serão substituídos, caso o commandante julgue conveniente, pelos serventes.
Art. 19. Aos serventes incumbe:
a) cumprir as ordens que lhes forem determinadas pelas
auLoridades competentes;
b) coadjuvar o porteiro e os continuas no exerci cio de
suas fnncções;
c) proceder, diariamente, á limpeza das devendencias da
Bscola.
Art. 20. O pes!:ioal do cunf.ingcnlc sel'á en •pregado nos
serviços que HC tornarem necessarios e que sejam compatíveis
com as suas g•·atluações.
Paragrapho nnico. Ao 2" sargento do contillgeuLo compe ...
tem as aUribuições de 1o sargento de eompanhia, tendo, além
disso, a seu cargo a organização da relação de vencimentos, a
escript.uração, a carga de fardamento, armamento, material e
utensilios a cargo do contingente c auxiliará o serviço da casa
da ordem.
0

0

VI
DO CONSELHO DE ADMINISTHAÇÃO

Art. 2f. O conselho de
pôr-se-á do commandante, do
dor, cujas attribuições estão
administração dos corpos de
tares.

administração da Escola comfiscal, do ajudante e do conta-definidas no regulamento para
tropà c estabelecimentos mili-

V'.(I
DO DIRECTOR, DOS REGENTES DE AULAS E INSTRUCTORES

Art. 22. A direcção do Ensino da Escola dn Intendencia
compete ao intendente da M. M. F., que terá a denominação
de Dil'ecfor da Escola.
PamgTapho unico. O director terá á sua disposição um
eapiLão ou subalterno de um rins quadros do Serviço de Intendenciu ou do de contadores, designado pelo ministro da Guerra,
mediante proposta sua ..
ArL. 23. Ao director compete:
a) superintender e fiscalizar todos os trabalhos relativos
ao ensino, assegurando-lhes a perfeita unidade e coordenação;
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b) propô r ao chefe do E. M. E., por intermedio do general chefe da missão. as medidas cuja adopçã.o julgue conveniente para maioJ· facilidade e effimeneia d•' ensino;
c) elaborar ·~ remetter, annualmente, em fevereiro,, ~o
chefe do l~. M. E. os programmas do concur;-;o de adnussao
c os do ensino tlu futuro amw leclivo e os p roj eef n:-; de trabalhos praf i c os a :;ercm realizados, us quae:-; sú serão executados
dcpou.; de avprovad3s por .aquell~ chefe;_, .
. .
.
d) aJ.n·esmJtar ao eheie do 1'~. l\1. h.; por mtermed10 do
chefe da mis:;ão, até 31 de janeiro, relatorio annual sobre os
varios set·viços da J~scola attiuentes ao ensino;
e) communical' ao eommandante da Escola as ocenrrencias disciplinares lmviuas com os alumnos, nu com outros
quaesquer funccinnarios ciYis on militares, que por motivo de
f'erviç.o se achem elll contactu com os officiacs da l\I. l\1. F.
destacados 11a Escola, afim de que aquellc collllllandanle possa
usar de sua autOl·idadL•, f fllnamlu as providencias que se fizerenl necessarias;
/') solicilar ao eununandanle da Escola a Illlblica\:ãO em
boleli111 de todas as tletm·miuaçües relativas ao ensino;
y) encaminhar ao conunandante da Escola as re<{uisições
de mafPrial de ensino, alterando-as seg·uudo lhe Jmrecer mais
conveniente.
Pargal'apho uni co. A:-; colllllltlllicaçõcs entre o direelor <\
o commandnnLe da escola serão feitas por "mmum·uuda ", ainda
que tenha havido ou fro entendimento enl re clles.
Art. 24. O di redor será auxiliado por tmt tlircclul' de
estudos ( nfficial da 1\l. l\l. F.), que terá colllo funcção manter,. pela sua constante assislencia, a inspecção aos fTabalhus
escolares, perfeila unidade c coordenação no de:;envolvimento
dos prograrurnas das aula:-;, df~ accônlo eom as inslrueções do
dircctor.
Art. ~5. O dir,.JcLor disvurá lambem de um ufficial (membro da Mi~são Militar Fmnceza) encarreg·ado dos Cursos Technicos da sua comJWI eneia ~.~ dos trabalhos de laboralorio
necessarin~.

Art. 26. Ao official ús ordcms do tliredot· L"abe. princiiJalmente, a funcção de auxiliai-o nas relações inter·nàs com a
administração c pessoal do ensino, quando necessario, e mais :
a) fazer, sob :::;ua responsabilidade, lodos os pedidos de
expediente, material, ,-_~te .. necessarios á dit··~etoria;
b) ter em dia uma relação do material e uLensilios distribuídos á directoria, por cuja carga é o principal responsavel;
c) dirigir os trabalhos dos dactylographos ou auxiliares
. de escripta em ~~rviço na directo:i'ia.
VIII
DO PESSOAl.. DO ENSINO

Art. 27. O pt•s:->oal do ensino da Eseola de In I uudeneia
eompm·-sP-l:a dns 1cchnicos f~Spf'cialisLas da l\1. l\I. F., dos
regentes de aula~, instructores e auxiliares destes, que forem
twcessarios, os quaes serão nomeados pelo ministro da Guerra
mediante ]1l'oposta do director, encaminhada com parecer d~
chefe do E. l\1. E.
Paragrapho uni co. Os regentes de aulas serão nomeados
annualmcnte, á medida das necessidades do ensino.
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Art. 28. Ao regente de aula cumpre:
a) dar as lições nos dias e horas designados, i'.mtregando-as,
pm· escriplo. quando preciso, á secretaria para serem impr·essas
e tiistribuidas aos alumnos;
1J) solicitar do dirt>dor f] c Psfndos o matfn'ial nPcrssario
:1os s••us frnbalhos;
c) diligenciar, por todos os meios possiveis, nara que a
ma teria quf' lhe esl á affecta seja Pfficifmtement P tralada, cum-

prindo rigornsanwntr o programma de ensino;
d) conlH•ccr o apro"eilamr>nto rlos alumnos por argni~ões
frPqlwnl f' H f' dar sahhaf i nas ou t lu'mas nwnsfl hnrnt r. para o
fim rlf' apurar as suas notas;
e) aprPsr.nlal' no fim de cada mcz ao director de .esh1dos
as notas de seus alumnos para que sejam registradas nm sua
C':lflf'l'flP[a PS]ll'Cial:
f) communiear ao flireclot' fl•• rsturtos, com a pm;sivf'l
anl ceedr•ncia~ qualctuer imw•flimento f]llP IPnha nn eXPPciriu
df' suas funcções;
(f) apn•srntar, ao entrar Pm I'XI'rcicio. o programma dr
rmsino de• sua materia, computando approximarlanwnte o numNo dP li(:õrs a dar.

Paragmpho unico. AoR instruetoreR são r~xt.ensivas, em
principio. a~ obrigações deste artigo e mais ainda a~ dr apresnnLar TH'I\viamente ao director, para a conveniPnt.e approva(;.ão, os planos nu projectoR relal iYOR nos trahalhos praticos
a SPI'Pm rra 1izartos pelos ah1mno~.

IX
DO CONSELHO DE ENATNO

Ar L. 29. Para hôa harmonia dfl vistas, n dirnetol' poclcrú~
quando .iulgnr necessario, l't'llllil' os rrgentrs de aulas, instruetores e o di reei or de estudos. ~~m conselho sob sua presidencia. para deliberar sobre as~umpfos geraes que interessem ao
ensino.

X
DAS MA'T'HlC:lTLAR

Al'l. :10. O numero df' alnmnos a admitJit' nns frps cursos da Escola dr> IntemlPncia sPrü fixado, annualnwntn~ pnlo
minií'lro dn Htwrra, de conformidadP com as nN'e~sictnde dos
N·sprct ivni' quadros. snh vropmda 1ln dirrf'fnr. dPvidament c
.inst iJ'irr~da " Pncaminhada cnm paJ·rcPr do li~stnrlo-1\lninr do
.l.o:XI'I'I'Ífo.

Al'l. :11. As mat.l'iculas na Eseoln clP rntendPncia serão

rer~lizadas

nwdianle concursos lll'''vios: os prng;rammas para
tal fim sPrfío elab?rados pelo dirPrlnr (a~'t.. 23, lcttra ~~). approvados pelo chefe do E. l\1. E. P publicados em holetim do
Exercito, pelo menos, até maio do anuo anterior.
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Art. 32. Para as matt'iculas é preciso que os candidato3
satisfaçam, além das exigencias do art. 33, as condições seguintes:
1.0 No curso de Intendencia:
a) ser capitão ou 1° tenente de qualquer das armas, do
quadro de administração ou de contadores ou ainda do ex-·
tincto quadro de Int~ndentes;
b) ~:tr menos de 40 annos de idade;
c) ter a necessaria robustez physica, comprovada em
inspecção de saudt'3;
d) obter classificação em concurso, dentro do numero fixado.
2. Nos cursos de Administração e de Contadores:
a) ser sargento do Exercito activo, de bôa conducta civil
c militar;
b) ter menos de 30 annos de idade;
c) contar pelo menos cinco annos dê serviço no Exercito
activo;
d) ter a necessaria robustez physica, comprovada em
ins"3cção de saude;
e) obter classificação f'm concurso, dentro do numero
fixado.
Art. 33. Os candidatos deverão dirigir seus requerimentos de matricula ao Chefe do Estado-Maior do Exercito, rlepois da publicação dos programmas em Boletim do Ex.~rcHo
e até 31 de agosto, os quacs serão devidamente informados
pelas autoridades competentes c acompanhados dos resumos
de fés de officio 13 assentamentos dos interessados, acta de
inspecção de saudc e do ,juizo particular do comrnandantn ou
chefe de rnpartição sobre a idoncirlactn physiea, moral e intellct.ual dos mnsmos candidatos.
Paragrapho unico. Nonhmn randidafo por~w:í. inscrever~
se em mais de um curso.
Art. 34. As condições exigidas para as matriculas serão
apuradas no Estado-Maior do Exercito, onde serão rigorosamente examinados os rf'quorimentos o qualificados os candidatos, de accôrdo com as ox.igf'ncias dostc mgulamento, até
30 de novembro.
Paragrapho unico. Os· candidatos qualificados serão snhmettidos a concurso, que constará de provas eseript.as f' nraPs.
conforme os programmas approvados.
Art. 35. A ,juizo do chefe do Estado-1\laior do Exercito
poderão os candidatos á matricula nos cursos de administra~
ção e de contadores ser submettidos a um examP- rle selPeção
nas sédes das regiões e circumscripção militaros, em data fixada por aquella autoridade.
Art. 36. As commissões de concursos, para as matriculas
na Escola de Intendencia, serão nomf'arlas. annualmente pelo
chefe do Estado-Maior do Exercito.
'
§ 1. o As suas composições serão as seguintes:
a) para o curso de intendencia:
O director, presidente;
Um official, delegado do chefe do E. 1\1. E.;
Dous regentes de aula;
Um intendente de guerra;
0
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b) para o curso de administração:
O director de estudos;
Um official, delegado do chefe do E. 1\l. E.;
Um regente de aula;
Um intendente li e guerra, do posto dP ma.iol';

c) pam o e urso de contadore~:
Um offieinl da l\lis~fin Militar Ft·ancPza, tln serviço de
iql~nrlt>rwül;

Um official, fl<'lcgado do chefe do E. M. E.;
Um regente de aula;
llm ill{('nrlrnfn rJc gUCl'l'U, do posto dr mnjnl'.
~ 2. o A prrsidencia das commissões IJ ~~ e cnhPT':Í. r<'sprcliYnnwnte. ao oft'iyial da M. M. 1". a clla lH'I'tPTWPnt.-.
Art.. :n. No raso da realização do exame do selecç.ãÓ na~
s1tdcs das regiões c circnmscripções, sPrfío as qtwslões fot·muladas prlo Estado-Maior elo l~xercito e enviarlas aos re8peetivos c·ommandantcs em sohrc-earta lacrada e rubricadn,
sendo o seu rPcf'hinwnto aerusado c•m felegmmma ao chcf1~ elo
dito Estado-Maior.
~ 1. o Os rommandanl es das J'eg·iõos e cireu mscripçfío, !ogo
qnc tenham conhPeimenfo do dia designado nelo clwl'n elo Eglndo-l\Iairír do Exl't'cito para a t•oalizat~ão da pt·ova. nomearão
uma r.omrni~são de Ires officütAs, presidida rwlo de maior
pnst o uu a ui igu idatlc, afim tln RI' I' rrg·ot·osanwnlt• l'iseal izarla a

I'Pnlizaçüo da mesma prova.
~ 2." A eommissflO, no dia r hora designados, proeedP.r:í
:\ abertum ria sobre-carta, lavrando um trrnw ~obre o e-;tartn
(la mrsma r do sr.n cont.et'tlio.
~ :J. o O J1:1pPl JlUl'a a pt·oya dt!\'Pd sPr I'nhricado pot· l nda
!\ rnmm is~fío.
~ lt." L·'indo o f'xanw. RPdio ns ]H'OYns t'Pr.olhill:-~.s Pln ~ohPr
eat'fn. qun ser:'t ~~nvolvida eom llnt·lmntP, lacrada P rllln·il'arla
pc-la comrni~sãn, afim de RPl'Ptn Pnviadas no :Rstarln-1\lai.w dn
Exr~rcitn. ~PtHln

os r.andidalos hnhilitados rnlaeionndos por or-

rni.",.;iío.
Ar!.

:m ..\s provaR RPriio ,inlgalln~ no Eslado-1\l:lior d(J
Exet•rito, sendo o~ cantlidato::; hnbilitado.c;, I'Pincionarln:o~ pnt· or·flf'm dPét•esernl e de gr:\os, com indi!'nt;iio r! f' posl os ~~ t•rg-iõr.s,
afim de Rt!rem rf'qnisilado~ ao chefp do 1 )t>parlalltPill o do Pe~
f;nnl da Ulli'I'J'fl I' snbmrtt idiH :'ts pi'OYa'i dt• t'Otll'llt'::u.
l'<ll'agt':1Jllto uniro. Si o minhdt·o da GtH'rt·n nssim o entendt•t·. Sf~L·~n J'l'qllisi!ados, ni:\n tntlos o:" hahilit adu;;;, mas apPna~
lllllfl ft'fiCI_::io dP\]P~, a ]Hll'tÍI' dtl flp rtl:tillt' ;.!t·:'ltl I' Sl'tllpl'l' lla
ordPm dPCI'l'SCI'ltl P da classi l'ie~H;iio.
Arf. ~n. :\~ JH'O\'as dn l'lllll'llt'So sPI'fio rl'alizadas na sédt~
da P~Pnla 1'111 1'1' a spg·nnda quinzPll:t dr ff'\'Pt'f' iro t• n pi·irnrira
dn llHIITn. ('onfnt'ttw os J)l'ogl'allllll:l:-: appt'n\':ttlo:..;.
l'al':\f.':J':1jJltll lllliro. o~ l':llldidaln:-; t•las;.;ifit·:ultl..; no
dn~ numl't'os l'ixados snrfiu m:mdadu~ lll:tlr·knlai' na
]Wln C'hc>l'P do Est ndn-l\Iaiot· do K\"PI'citn. nos cur·su.; a
destinam, até 3-1 de marco, e firarfio adrlidus á ItlC111Hl

para 1odoq

O'l

effeilos.

limilt•

p~;cola,

que st.•
escola
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XI
DO PLANO GERAL DO ENSINO

Art.. 40.

('fi

o~

cursos da Escola do Tnlendfmcin ::;m·ão

f('ilo~

fiou.<.: annos, s0ndo o Pnsino diYirliflo l'ln dlla~ tmrfi'S:
a) ensino yc1·al;
lJ) rmsino-tcchnico.
§ 1. o O curso de intendencia, ('fi que se preparam offi-

ciaes pm·a o quarll'i> d1• intendentes de guerra, sPrú, nm prineipio, nssim rliYidido:
1" parte - Ensino (/f>Ntl:
a) LPgislaçfío Indust.rial P do Trabalho (brasileira f' comparada);
b) Administração Publica Geral do Brasil;
c) Finança:-; applicadns (Corligo de C:ontabilidadP, e Lri do
Sello, ele.);
·
d) GcogTaphia geral e Economia do Cont incnte Sul-Americano e rio Brasil pPeuliarrnenfP;
c) Conl.ahilitlnde e Pseriplurar,ão ndminist.raf.iva (parte
lheorira);
f) IVlat.erias Alimcnl ares (l.heorico o pratico) ;
g 1 Higiene VPtel'inaria (part.c theorica);
/1.) Revisão o commentarios sobro os regulanwnlm; militares, sob o 11onlo de Yisfa do Sel'Yir,o de Inlendrncia, a saber:
1°,H. G. U. ell. S. C.;
2°, R. O. G. S. E. c decreto de 1 de outubro de Hl20:
3°, Alimentação mn campanha e rPgulamento do orficinl
dA aprovisionamento; c outros rc·g·ulamentos a approvar;
f) Revisão e rommenlal'im; dos regulamPnlos fcchnicos
milil ares de paz:
1°, Ileg. do Serviço de Administração Interna dos Corpos
rle 'l'l'opa P- Estahclecinwntos l\lililares;
2o, Heg. flo Serviço de Hubsisl encia~ Militm·es;
~o, Heg. do Hancho da Tropa, com os exnl'eicins vraticos
ror·respomlent.es;
·
j) noeões pratieas rle 'ropogmphia, com exercicios de le. vanlanwnlns exp<'rlifos.
2" part.P. Ensino tcch11ico:
n) intPndcncia dP guena (em ff'mpo rle paz e em campanha);
IJ) conlahilidaclc adn~inistral iva (parte pratica);
f') :mbsistencias militar<'.;;; (Pn~inn r~·chnico);
rl) fnr·uamPnto (Pnsino lr•elmico);
r~) h~·giPnf' vPierinal'ia (pariP pralirn psfudo das carnes. malanr.a, Pie.);
f') -t•studn dos rPgulamentos da D. fi. I. n.;
(/) lr·ansporl f'S tnm·i I i rnos:
h) mnfPrias ronm~uns :í 'R. E. l\1.: 1\Tohlizn6ío, estrada:;
de fel'ro. f'XPt'(•iln..: t''-lrnngl'iros, rlit·r·ilo illfl'l'll:H'i(ltllll P antomohilismo;
i) PXPrcicins sobro a rarl a.
§ 2. 40 O Cw·so de AdministJ•ação. destinado á preparacão
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de officiaes de geslão e de cxecu<:ão do ser.vioo de intenrlcncia
dC' guerra, sPrá, em principio, as!-'im rlü~trihuido:
1" pude - Ensino geral:
a) elementos de gcographia economica gPral c c~prr i~l
mrnte dn Brasil;
b) olmncntos de org::miza<:ão geral arhninistrntiva d11
Hrasil;
c) organização administrativa do Ministerin da nw'ri'a;
d) e~cr-ipturação administrativa (pal't,c Uwnrit'.a);
e) nnçiit\S sobre o Codigo fl.p GnntabilidadP;
{) matel'ias alimcnl ares (eonhceimentos prat icos);
u) hygirnc Yetm·innria ( rF:turlo das carnr:;;);
h) P~lwln Jll'alieo de lPitura e II·tHluc(;ão df' lexln~ fi·nnrPzrs;
'i) lopogra11llia: elemento:;;, lf'ilura ()e cadn~ f' n~o d(• levanlamenlos expedidos;
j) eqnilaeão;
k) rt>gulamcnlns: R. A. C. E. (n. :l). R. R. ~~. ~I. (nun.ero 89), rancho da tropa (n. 17), n. R. C. (n. Hl), e nu1J·o~ rr>gulanwnto~ a ap1n·ovar.
2" parte - Ensino lr.r.hnic'o:
a) Plemrntos de intmulrncia rrn carnpanha;
b) r:-oludo dos rrgnlamento~ da D. G. l. G .. E. C. F.
R. S. 'r. E .. c onlros a approvar;
c) :wbsistencias militares (clPnwntos);
rl) fardanwnln (elcment.os);
e) .r·xr>rcicins prnticos cJo escriplurar.fín. conlnbilidade r,
rrdactfio official;
f) ncçõPs dP chimica industrial (fnrmnlario c annlyscs) •
F.nsino PSSPncialnwnlr pratico;
O) dr'tnonstrnt.~õrs praticas, vi"ifns a offirinns. usinas. r>le.
~ 3." O Cnr.(lo rlP Contndores, dPstinndo :i pl'rt1arução de
ol'ficinos para m; sr>rvico~ de> ContabilidadP no:" eorpos de lt'opa. ~f'rá, rm principio, assim clisll'ihu irlo:
·t" pariP - T?nshw gP?'al:
a) clPmcnl os de grograph ia Pronnmiru do Drnsil:
b) rshHlo dos rcgnlanwnlo~: 1n, R. A. C. E. M. (nnmcrn 3), 2" n. S. S .. ~L (n. 8fl). 3", ll. n. r\a tropa (n.17),
4", rrgulamcnlo sobr·e a organização gernl da n. fi. I. G.. E.
C. F. }~ .. 8. T. E.; 5", rPgulamcntn sobt'r a conlnhilidatlA
do material (Patrilnonio da Gllf'rra): 6°. c outros.
r.) organiza tão adminiP>I ral iva rlo Minislrrin da nnrrrn;
d) nor,õPs snbrc 11 r,ocligo dn ContabilidacJr;
r) hygienn vctcrinal'Ía (Pstndo da~ 'carTWS);
n nml nria:-; alinwntarps (rnsino pral icn);
fi) Psf.mlo prat.ico da lingu~ francr:za;
h) fopographia elemrntur: lrilura ele curta~ c ntili:zacão
elo~ lev:mímncnto~ rxpNJilos;
i) Ntllilucãn.
2" p:lt'IP- RnRino trrbni,.o:

a) Pslwln llf' rPgulanwnlos: 1. n. S. C.: 2". l'f'g'Ul:lmf'ntn
8ohr·.-· o ~ervi~o de ·aprovisionameÍ1I o dos POI'PO!=; dr tropa ~
Rerviço~ em campanbn. e outros;
0
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b) elementos

de int€ndencia em campanha (ta e aa pat·-

tes);
c) cor.tabilidade c escripturação administrativa o exercicios praticos;
d) e~cripturação peculiar aos serviços nos corpos do tropa; ·rxercicios praticas;
e) noções elementares sobre subsislencias correntes (pão,
carne secca, bolacha, coroaes, -rtc.), extrahidas do curso toclinico de subsistencias mil if.arrR. experirneias P Yisilas a cslahPlrcimentos e fabricas;
f) noções elementares sobre o serviço de fardamentJ,
~quipamento, arreiamonto, qualidade dos tecidos. couros, etc.,
empregados na confecção de fardamento da tropa; cxperiencias e visitas a estabelecimentos c fabricas.
Art. -i1. O curso de contadores será feito com o de administrarão nas malerias que lhes forem comnmns.
Art. !t:?. Os rnsinamentns fflchnicos. em principio, srriit)
ministrados pelos officiaes da Missão Militar Franceza .
.Art.. ·13. Como con~plemcnto do~ rslndfls f heoricns hav('f'Ú
(mesmo durante o cursn) visitas a rstabrlPcinwntos indll~
fr·inPs. agrir·nlas " rm1mwr·rinPs. "viag-"ns df' 0st.arln-nmior, inf PndPnria " pari i1· ipa(:ão Pm mannl1rns. PLc.
Art.. 4 L Annualmentc, o dÍl'Prf nr organ i:r.ar:í. o~ prngralllmns dP cn~ino para n annn ~rguiniP.
Pa1·a~rnpho uniro. As muiP.ria-.; da 1'' p~u·fro Sf'l'fí(, estudadas no 1o anno r as da ?n nn 2°.

XII
DO .\NNO LEC'fiVO E D.\ F'flEQITENCT.\

Art. 45. O anno lf'ctivo eomcçar:í. normalmPnte no dia
1 df1 aln'il n tPrntinnr:'t. tamhPn~ normnlnwniP. no !'im dP noVP.mbJ•o.
Paragrapl10 uniro. Quando. pm' qunlqnPr motivo. fnrPm
os frahalhos iniriarlns dPpoi~ do dia dPsignndn. lwvPI':í a nP- ·
CPssaria romprnsa~fio antr~ rlo f'T1C.f'l'T':liTrrnfr, dos mesmo;;;.
Art. 4ô. O rmprrgo do) tPmpo srr:í r·rgnladn por ~Prnann,
sPgnndn n cri Ir rio do d irf'cl nr. qnP podPr:Í mndi ficnl-n orrnsionallliPllf f', si a hna ordPrr~ dos f rahal hn~ ns~im o PXÍP:Íl'.
Arf. 47. Ao alumno (.(111' faltar a nma ou mais aulas ou
cxereieim; no mrsmo dia scJ•iio mm'r.ados t.res lHmtos; sendo
a falta justificada, se marcat·:1 nm s1í ponto. sPm prejuizn, no
primeiro raso, dos J1rf'Cf'itos disciplinarPs.
~ 1.
As falias s1í poflprfío Sf'r justific:ulas pelo commandante da Pscola.
§ 2. Ao rmnplPfar :w pontos, no flernrrcr do anno lecfivo, o alumno será df'sligndo da f'Scola. onde sô podPl':Í
voltar mediante novo ronrm'sn, salvn o raso fli'PYisto no
paragrapho unico do a ri. !;1.
§ 3. Os alumnos deverão estar na ~ala rle anla ou no
local de ensino cinco minulos antes do docente.
Art. 48. O alumno do curso de intendencia. que for promovido ao posto de major, ·será em consequencia desligado da
escola.
0
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Art. 49. Concluidos os trabalhos escolares, os alumnos
que não terminarem o curso,· poderão, a juizo do commandante, passar o periodo de férias escolares fóra da séde do
estabelecimento, participando préviamente á secretaria os logares em que pretendem aproveitar-se dessa concessão, correndo por conta propria as despczas decorrentes.
§ 1. Os alumnos levarão uma guia com a declaração da
data em que deverão estar de volta á escola, a qual será
apresentada ás autoridades militares dos logares por onrte
anrlarem.
§ 2. Os vencimentos dos alumnos em goso de férias escolares serão tirados pela escola, como si nella estivessem
presentPs.
0

0

XIII
DOS EXAMES E CONCI... USÃO DE CURSO

Art. 50. Os alumnos da escola serão submet.t.idos a exames
e provas parciaes, durante os respectivos cursos, que poderão
ser em fôrma de projectos, themas de organizaç.ão do ~erviçn
de intondcncia na paz e na guerra, oracs ou escriptos, eonrormc a natureza do assumpt.o.
Art. fli. O julgamento das provas Rcrá feito em gráo~
iln O a 10, sendo menos de 3 nota m.ri.; 3 a 5, nota soffl'ivel;
ô a 9, nota bôa; n 10, nota optima.
§ 1. O alumno do primeiro anno que, no exame parcial
que SP realizar:i no quinto mcz do cm'so, não oh! ivPr em conjunto a média 3 ou superior, scr:'i immrdiatamPnte dPslig·ado, sô ponendo voUar á escola por novo concurso.
§ 2. Só Rerão suhmctf.idos ao exame parcial oR alnmnns
rto primeiro anno que, nos quatro primeiros mezes de curso,
não oht.ivm·cm média superior a 3 e aquelles qun, mesmo
com a m•;dia 3 ou superior, tiverem nas sahhatinas ot'af's du
•·~c't·ipl.as n nos trabalhos praf.icos uma nota inferior a ~Art.. r>2. Os exames finaes do~ dons rumos dos cttt'HOS
Rerão Pscript.os o oraes, comportando cliversos a~sumpl oR, fixados pelo director de aceôrdo com o consBlhn de ensino e
serão .iu1gado~ por nma enmmissãn df' frps mf'mhros, nomeada
pelo directm·.
Art .. fJ3. Si, depois nc iniciar qualqUf'l' prova d~ (\Xamc,
o alnmno acloeecr, de modo que não a vossa eonduir',
o direcf or da escola mandar:l rlesig·nm' ou Irn dia para a nova
prova, uma vez altesl.ada a donm:a por mPdieo mililar, dn
prefercncia da c~cola.
A1·t. 5t.. Todo alumno que não obt ivf't' no fim do anno
pelo menos a média 3 em cada maff'ria sm·:\ ron~idemdo rerwnvadn e f'Ill seguida desligado da Psenla.
Pat'agTapho 1111ico. Si, }10l'(•m, hnuvPr' ron!J'ihuido para
isso mo1Psf ia gravn, que o tPnha retido no leifo durantP longo
tempo, facto com]u·ovado pela .iunla militnr da Diredoria de
Ra:ude. o alumno continuará na l~seola c repet ir:í os seus estudos no anrw seguinte.
~\rf.. !>5. A elassificarão final, por eonclusão dr em'so,
set·:.l apurada pela reunião dos l-~lementos seguinlt>s:
1°, média dos exames do to anno (ensino geral) com o
coefficiente 1;
0
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2°, média dos exames do 2, anno (ensino technico) com
o eoefficiente 2;
3°, mP-dia das notas obtidas na Escola de ERtado Maior
rom o coefficif'nfe 1 (para o eurso de Intendencia);
lt
nota de apreciação geral soh o vonl o de vista do preparo tçehniro-mililm·. ~~om o roPfficienfP ~. dada pf'lo diJ•cctnr .
.Art. 56. O resultado da classificação finaL por !TI('l'f'Cirn<'nlo inteliPclual, serú publicado no HolPtim da Esrnla. no
1Jia1'io Oj'f"icial e no Boletim do E.1:e1·cito .
.Ar!. rl7. No mesmo dia em que for publieada a classifieat:fio em bolei im da escola, seJ•ão OR alnmnm~ dos r ursos de
arhninistrat:ão n os contadot'es declarados aRpiranl.es a offieial, pPln commandante da nscola.
§ L" A leitura dcssP holetim fPr:l Jogai· com so]Pmnidadf', no gahineff' do eommandantf'.
§ 2. Os aspiranl PS prestarão~ por Pssa occasião. n srgninte compromisso: "RecPbendo a nmneor.:ão de aspú•anfe a
o{fidal (dP administraf,ão ou contador) do E.r.ercito. Jn'01nPtto
0

,

0

cxerrer as 1ninhn.-.; funrr:iie.-.; rmn Jwm·a, nrtirillad~ c> 1JO.IJ'Ío-

lismn" .
. \rt. 5R. Os offieiaf's quP eoncluirPm o curso de IntPndeneia SPJ'ão logo desligado~ da P~rnla f' mandados apl'PsPntar
ús autoridades rompetenteR.
Paragrapho 11nico. Os aspirante~ a official serão drsligados atP 1rl dias dcpniR. afim flp sP aprPsenfarf'm lllliformizados.
A1·t. G!). HavPmlo vagaR no quadt·o dP intt'ndenl f'R dP
guerra. o:.; official'~ com o nn·so serão logo para ·pJJf' transferidos na ordem da respectiva elasRificação por m<'rPciment.o
intPll<'cfual, dcnh·n de cada posl o, ficando aR suas anl ignidadN~
para pt'omn(:fío rr.~uladas ]Wia nwsma ordmn dP rlassifiração.
Paragra11hn uni co. Si o· m1mero de vagas fo1' in f<'l'inr ao
de candidatos hahilitados. fPrão direif.o dP pt·e<'nehel-as. rlf'ntro
de cada posto, oR eandidal os mais hem classificados pnl' mel'<'<' i mr>n I o in f<' llr>c t u:1l .
Art. 6.0. Os aspiranrrs a, offirial ennt.artnr r rlr arlminisfl'nçãn sfí poderão ~f'l' promovidos n :!" tmu'nfP dP11nis df' SPis
mPZeR de intPr~t i c in.
P:wagrap·ho nnko. As suas promoçõ m:; serão feil nR dr acrtwdn rom a lei n. ll. 563, d(l 23 de agosto df' 1922 ..
1\rf. ()I. ~ão havrnrlo vagas no quadro de intPndentes de
gucl'l'a. l'irnriio o~ nfrieiaf'í" eom o enr:-:;o dP intendPncia, :)gnnrrlandn fl·an:-:;fr•J'Pnria. 11rPslnnrto servicos nns reparli{.:Üt's dr. inlrmlPllria. rflnto ~i .i:'t ao qnadro pPrfPnerRsf'm.
Pat·agrapiH• tmico. Em idPnticaR eondiçõrs fiearão ns a!:lpit·nntPs :l orririaJ de ndminislrat;:,ão (' confndores. aguardando
prnmor~fin, pr<''d anrlo o<: ~er·viços qtl~ lhes compr:>f em.
Ar!. ô2. Os offieiaPs f' aspiranl f'S df' t1mn turma nã.o podPr·ãn ;-;,_,,. lean~d'pt•idos ou promovidos Pmqunn Io niin n f ivrrem
sido fndos da turma ant.erim>, df' modo a p!'PY:11f'rPt' snmpre.
para ag inrlnsiiPs no'! f{uadros. n rmthruirlru/, de curso.
1
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XIV
DO MATKlliAL DJ:: ENSINO

.\t'l. G:;. Para (f!JC n t·n~:dnn ;..;f'ja lllinisl rado t~otn '' nt•f'essadt•st•nyniyi;ncnfo L'nl todas as suas pUJ'IP:..;, haVI'J'Ú IIH Esrola
do Lnlt•nc!ellria:
rt) uuw hilJliolhccn com livros, revista~, publieat.:õe:-;, regulanH'nlns, t•l ,. . . YtJr·sando lH'incipalmentc solH·e as::;umplu~
rclal ivo~ ao ~"ni~o dP Inf PHdt_'Tiela na paz e 'na gllt~JTa;
b) ca,·allos, muare~, viaturas e al'reiamento }lUi'it. exercicios l)l'at.ien;-; pa1·cia"s;
c I ma f Pt'ia l tee hnieo de ;;ubsistencia, fartlamenlo, acalltparllenlo, ele.
~ t. '' Para d ensino do elJ,uiLat:.ãu, todos os rccu1·su~ st~rãv
forlli.W idos pelo i nsl itul o que o cltef•~ dn Estad(l-:\laior uesignar.
~ '!." O dirt·el.,,r }loder:í., qualHlo predsar, solicit<n· do chefe do 1•:st.ado-:\lain1· vrovitleneias para que seja posf.,,, IPtnporaeiamcnlt·. ;í disposil,:ão tia P.sotln, ::;em l]IIP disso adYcnlm
pre.iu izo iÍ [l'opa. n t11aterial uc 1ntendtmcia neeessal'io, e um o:-:.
l·in

fP:"fH'l'li\·11:-,

ll\IIUI'f'S

t'

COTldi!CitH'l'S,

pt~dllllCPllff'S

a

l'Ol'pOS

do

Exereilo, ]Ji.lt'a o~ excrcicios ]lralieo~, eabendo ao insh·uetm·
dos lllf'::imos f'Xt't'L'idos a responsabilidade 1wlo dito material.
~ 3." Para ~~sLudus lH·atieqs. podt~J·ão sm· 11 f ilizado~ u:-; laboralol'ios da Dircetoria Geral de InLendeneia dn Guerra e do
Scrvit.:o de ~!lb:"i~·trncia da 1" Hogião Militar.

XV
DO

SYHTE~1A

niSCJPLl~All

E

liECil~ll'E:'\S.\S

Al't. GL Tudo o pe:-;~oal da J<:seolu de lnlcndrmc.ia, pennanenle ou twrnltml. Pxcrptundn:-; os offieiaPs da ~li::;::;fio ~lililar
Franceza n ~~~ d" maior po~to ou antig·uidadp qtH' o commanuantc da t':-'l'CI]U, ficará i'flb a act,:ão rliseiplillUI' tJc>SlC •
.\1'!. ti:>. O ministro ela Gtterl'a poderá, por uom eniPncia
da di~eiplina, mandar tr~wcnr a ntalrirula dl· tt'-talqi!IW almnnn,
bem eomo fechar temporariamente a t>:'cola, pu r molivo tle
in! cresse geral.
§ 1. Trnhmdu-se de praças de prcl, poderá lambem maudar excluir ·~em baixa. si não convier a sua permancncia no
Exercito.
~ '2." Es~as uwdidas dP earacfr·r adm in ist raf ivo Jtão ]H'I'.indieam qualquf'l' JH'OCPdinwnlo lTimi11al qtll' no t•aso t·ottlwl'.
At·L HG. Os empreg·actos civis cru~ fali arPnt ao cumprimento dp sua:-; nbrig·ações ou que portu rbarem a ordem n0 est.abelecimentn ficarão sujeito;, ás seguintes peuas disciplinares:
0

o) adw~rtencia;
b) l'f'!Jl'"""'"'ão.

verhal ou cscriptu;
c) su:;pensf\u, até 30 dias.
Paragravh'J unico . .A pena de ':'USpensão privar{l o rmprc-

514

ACTOB DO PODER EXECUTIVO

ex~rcicio dQ cargo, da eontagem de tempo
vfmr~irnenloR, durante o período respectivo.

v;ado do

e de todos os

Art. li7. Todo o pessoal da Escola (militar e civil), terá
direito ús férias annuaes, e::;t abelecidas nos regulamentos em
vigor.
Ar L. 68. O uluumu que, na conclusão do curso, for classificado em l" logar, com a média 9 ou 10, terá Mensão Honrosa,
eitada em boletim eticolar.
§ 1. o Si o aluumo for t!tJ curso de intendencia, além dessa
distinccão, poderá o Governo mandai-o aperfeicoar, até um
anno, no eslrangeiro. estudos de sua especialidade, com todas
as vantagens de commissão.
§ 2. o O official que obtlver essa concessão ficará obrigado
a apresentar, de regresso, relatorio minucioso dos estudos
feitos.

XVI
DAS REMUNEHAI,:ÕES E UUTllAS VANTAGENS

Arf. 69. Os officiaes da administração da escola e todo
militar perccher·ão as vantagens de seus postos.
Art. 70. Havendo meios eonsi,~;nados na lei da de~peza,
os regentes de aulas, os instructores e os auxiliares destes perceberão, durante o periodn lecl.ivo e dos exames, a titulo de
gratifieac:ão, as imporlancias que forem, annualmcnte, fixadas
pelo ministro Lla Guerra para cada uma dessas categorias de
servidores.
Art. 7i. Os empregados civis da escola perceberão os
vencimentos fixallos nas leis em vigor.
Art. 72. Havendo dotação no oroamento, as despezas com
viagens de instrucção correrão por conta de adeantamentos a
esse fim destinados, sob o regimen de massas.
o

pcs~oal

XVUll
DISPOSIÇÕES GER.AES

Art. 73. Os docentes dos institutos militares de ensino,
que não estiverem aproveitados nos estabelecimentos a que
pertencem, poderão, com seu assentimento, ser designados
para a regeneia de aulas, sem augmento de vantagens.
Paragrapbo uni co. Os docentes que forem designados
conservarão garantidos os seus direitos nos institutos a que
pertencem.
Art. 7 4. Poderão ser designados docentes de maior posto
ou antiguidade que o commandante da escola, os quaes ficar fio fôra da acção disciplinar do mesmo commandante.
Paragrapho unico. O commandantc poderá, cntrdanto,
levar ao conhecimento da autoridade superior competente as
occorrencias que porventura se derem, sem commentarios prejucliciaes ás boas normas da disciplina militar.
Art.. 75. O pessoal civil, no exercício de qualquer encargo da ·Escola de Intendencia, desde que não conte mais de dez
annos de serviço no cargo, é demissível ad ntttum.
·
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Art. 76. As exonerat;ões, demissões ou dispeusas do pesda escola serão feitas pelas anloridades ás quaes competem as re~pecliva:' nomeações .
.\rl. 77. ..:\s idades e tempos Lle :;crvit;o, exigidos neste
regulamento, set·ão referidos ao dia 1 de abril do anuo da
tnatricula, data do inicio elos t raballios escolar e~.

~oal

XVIII
DISPOSIÇÕES TH..:\.."NSITOI\IAS

Art.. 78. Os alumnos matriculados em 1923 na Escola
Intcndoncia e na de Administração Militar estudarfín, em principio, em 1924, as materias que constituem a

Rupt~l'iur do

2" pal'te dos cursos de intendcncia e de administração, pelo

vresenlc regulamento.
~\.rt. 7U. Por motivo da execu~.:ão
du presente regulamento, não ~c fal'á nova nomeação do pessoal já existente.
Paragrapho uni co. Na escripturação da escola, serão fei1a~ aR modifiea~.:õrs que se tornal'em necessarias á adaptação
de~fe regulamento.
Arl.- HO. Na falia de dQeenles nas condições prescriptas
no nl'l .. 7:1. poderão ser nomeados, dnmntc o anno Icctivo de
1\l;? í. a f~.~ ~ele regentes de aulas.
Paragrapho unieo. As gralifiea~;ões dos mesmos, bem
enn1o do~ in:;tructores e auxiliares de instructor, serão marcada~ pnlo ministro da Guerra P- correrão por conta das eco1WIIIi·fls licitas du conselho administrativo da escola.

XIX
DISPOSIÇÃO FINAl..

re~.

Art. 81. Ficam revogadas todas as disposições anteriorelativas ás escolas de int.endencia.
Rio dt> .Janeiro, 12 de maio de 192/L - Alexandri,_o Ji'aw

ria de Alenca1•.

DECHI~TO

N. 1G.U6-

DE

H, DE l\1.\IO DE 1924

Abre ao Minislet'in da Justiça c .Ycaucios ltttcriorrs, o c1·edito
e.'iJH't·iol dt~ :1:277$183, JHU'a Jl"fftJmculo dos accrt•srim,o.~
t/,• l't'IWÍ!ttr~ulos qw~ cmnpdem ao Dr. lodo tlt! Morac.IJ
J/allo.~. juiz {f!tlm·a.T da sf•q·tiu do 1'm·1·ilo1'io 1lo Arrt•, nn
pcl'iodo de 11 de dezcmb1'1• clt.' 1921 a 3-1 de dezr?m'b1'o dr!

-192!

o PI'I'Sidenl.e da nepulJliea do:; J 1~Stados Unido~ do Brm;il,
I r~ndo n11Yitlo o Tt'ihunal tln Conf a~. nos termos do art. 03 do
Hogulamenlo do Codigo de Uontabilidadc Publica, resolve, nos
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tet•mt::··~

do decreto n. 4. 7tH, de 12 de dezembro de 1923, abrir
no l\Iinisterio da .fusliça e Negocios Interiores o credito es]Jt'e)uJ de ~J =277*1~5 ((res cont.u:-5 duzentos e setenta e sete mil
ecnlo c oitenta e ciHeo réis vara pagamento dos accrescimos
ctc vcuçimentos que competem ao Dr ..João de Moraes 1\'laLLo~ •
.iuiz federal da sec(.'ão do Territorio do ~\ere, no periodo de
11 de dt•zpmhro dt• 1U21 a ::H de dedembt·o de Hl22, em vil'Lude
do decrp(u d·J :!!J de novembro du 1U22, e nos ·I ermos du artigq 1:::; do deel'elo 11. ·i. 381, de 5 de dezembro de 1921.
1
Hio de .J aneii·u., 1ll de Hlaio de 1924, 103'' da ludependenciu
c 3ti'' da H<:puiJl ira.
~\H'l'HUR U.\ :-:;II.YA BEBN.\IIDE:o:;.

Juão Luiz .llce.\'.

DECRETO N. 16. 47'7 -

UE

14

UE l\1.\lU DE

1924

Abre ao Ministcl'iu da Justiça c Neyocius interiores o r.:redito
e.o;pecütl de 596$129 para pagamentu, nu periudo de: 2 de
ayuslo tt 31 de dezernb1·o de 1922, da pe-nsão a l]Ue tem direito o (Jnarda civil de 2" classe . Antonio José Fertwmles
F'ilhu

O Presidente ela Repuulica dos Estados Uniuos t.Jo llmsil,
usando cta autorização constante do decreto legislativo numero 1. ü<i-í, de 2ll de janeiro de 1923, e fendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do regulamento approvado pelo dem·eto n. 15.783, de 8 de novembro de 1H22, resolve abri1· ao l\finü;terio da Justiça e Negocios Interiores o
eJ'Pdilo n~pPciul do 5H6$12H para pngmnenfo, no periotlo de
2 ele agosto a 31 de dezemln·o Lle 1922, da pensão a que tem
direito o guarda civil de 2• classe Antonio José Fel'naudes Filho, em virtude do disposto nos arts. 1o Lia lei n. 3. 605, LI e
1 f 'de uezembro de HH8 e 114 do regulamento appr~vado pelo
decreto n. 13.878, de H de dezembro de 1919.
H.io de Janeiro, 14 de maio de 1924, 103° da lndcpendencia e 36° da Republica.
An'rHUlt DA 81LVA HERNAHUEt:-3.

João Luiz Alves

DECRETO N. 16.478 -

DE

14

DE :MAIO UE

1924

Abre ao Minisle1·io tla Justiça e Negoeius Interiores o c1·edito
especial de J .:f()O :0.00$, destinado ao custeio das tlespe:.as
CO'In as obras de construcção, adaptação e installações no
Palacio .Mónroe, para (unccionarnento do Senado da Repttblica
O Presidente.• da H.epublica dos Estados Unidos tlo lll'asil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do
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l'egulamento approvado pelo decreto n. 15. 783, de 8 de novembro de 1922, resolve, na conformidade do art. 26 da lei
n. ·i. 793, de 7 do janeiro deste anuo, que revigorou a auto ...
t•izacão constante do art.. 1° do decreto legislativo n. 4.381 A,
ti e ü de dezembro de 1tl.21, abrir aü 1\linist.crio da .Justiça e
Negocios Interiores o credito especial de 1.. 400:000$, de~ linado ao custeio das depezas com as obras de construcção,
adaptação e installacões no Palacio .Monroc, para funrcioua ·
nwulo do Senado da ,nepubli!.:a.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1U2·1, 103° da Indcpen~.wo da Republiua.

Llcrwia e

AU.'I'HUn DA SILVA BERNAUDES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 1ü. 47!) -

DE

H

DE i\1.\lU DE

1!)24

A.ln·c ao Jfinistcl'io da .Justiça c Nc(Jocius lnlerün·cs u credito
c ..,pceial de 4:200$, o·uro, para }Jagamcnto do premio de
viaacm o. que tem di1•c-ito o lmchm·el Mal'io Seve1'o de
J lblUJliCJ'(flte Jfa1'anhão

O Prc:-;idenl(' dn Hepuhlica dos Esladns Unidos do Brasil,
usando da aulel'izat.:ão 'conslaule do dce1·do logi~laJivo nunH~I'o 'J .7-HJ. dt' '1-1 de novembro d~~ 1923, e tendo ouvido o
Tribunal de ,Contas, nos tor·mos do arl. U3 do regulamento
HJilH'ovauo pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 192~!.
I'csolve aiJrir ao Ministerio da .Tuslit.:.a c Ncgocius Interiores o
01 edit.o especial de 4:200$, (quatro contos c duzentos mil réis),
ouro, para pagamenlo ·do premiu de viagem a ·que tem direito
o bacharel 1\Iario Severo de Albuquerque Maranhão.

Rio de Janeiro, 14 de maio tle 1924, 103" da Indepcndencia
~

36° tla Rcpubl ica.
AHTliUH. DA 8IIX.\ BEHN.\HDE~.

João Lu·iz .4.lves.

OECRETO N. 16.480 -

DE

14

l>E M.\10 DE

1924

.:1bl'c tw Jlinislerio da .Tustir,:a e jVegocios lntel'iOI'CS o Cl'r.dito

r.spccial tle 976$ pal'a. 1wgamento de 11ensão lt Maria Pereil'a. Toja, 110 pe1'iodu de .27 de abril a :11 de dc:cutbro
de 1923

O Prcsidonte da llepublica dos Estados U n itlos uo Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislativo nu·
Leh 1le 1924

-
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mero 4. 799; de 8 de janeiro ultimo, c lendo ouvido o Tribunal
de Contas, nos termos do art. 93 do regulamento approvado
pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve
abrir, ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o credilo especial de 976$ pura occorrer ao pagamento, relativo
ao periodo t.le 27 de abril a 31 de dezembro de 1923, da pensão devida, nos lermos do at·t. 1o da lei n. 3. ü05, de 11 de
dezembro de 191H e na conformidade dos urt::;. 11-i c 117 do
regulamento approvado pelo decreto n. 13. 87H, de 14. de novembro de 1919, a Maria .Pereira 'l'oja, viuva do guarda civil
de. 2• classe Manoel Toja Navarro, fallecido em 27 de abril
de 1923 em consequeneia de ferimentos recebidos quanto em
exercicio de suas funcções.
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1924, 103° da Independencia e 36° da. Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz: Alves.

DECRETO N. 18.481-

DE

14

DE 1\IAIU DE 1924

Approva o prnjec·to e respect'i1Jo 01'Çam.ento, na importancia
de H 4-::U.S$72':& (cento e quatúrze contos trezentos e quarenta e oito mil setecentos e vinte e dous réis), das obras
cornplentcntares das novas o{ficinas de Ladainha, no prolonaamento ria E.draâa de Ferro Bahia e Minas, c úcm
assim o orçamento, na importancia de $ 163.571 ,0() (cento
e sessenta e tres mil quinhentos e setenta e um dollars},
parq a acquisição das macltinas nwtt·i:zes e ope1·atrizes
neces:sarias á installação dessas of{icinas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Ferroviaria Éste
Brasileiro, constructora e arrendataria das estradas de ferro
federaes dos Estados da Bahia, Sergipe e norte de l\Hnas
Geraes, conforme contracto decorrente do decreto n. 14.068,
de 19 de fevereiro de 1920, e de accôrdo com as informações
que prestou a Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados o projecto e respectivo orçamento. na impo-rtancia de 114:348$722 (cent.o e quato•rze
contos trezentos e quarenta e· oito mil se-tecentos e vinte c
dous réis), organizados na Inspectoria Federal das Es.tradas,
os quaes oom este baixam, rubricados pelo director geral de
Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação
e Obras Publicas, das obras complementares, constantes de
c~planada. linhas de accesso e abastecimento d'agua, da~
novas offieina.;; de Ladainha, no prolongamento da Estrada de
Ferro Bahia e Minas, ás quaes se refere o decreto n. 13. 5!16,
de 3 de julho de 1922.
Art. 2.° Fica igualmente approvado e tambem baixa~ devidamente rubricado, o orçamento, na importancia de
' 163.571,00 (cento e sessenta e tres mil quinhentos e setenta
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e um dollars), organizado pela referida inspeeloria, em sub-·
stituição ao apresentado vela requerente, para a acquisição
das machinas motrizes e operatri-zes necessarias á installação
das mencionadas of'ficinas.
Art. 3:' As despesas que, até ao maximo um; orçamentos
era approvados, forem effecfuadas com as ol.n·as e acquisi~;ão
a que elles se refol"em, e ucm assim as tlcs.pesas compltmwn-.
lares de acquisição c montagem dos machinismos, estimadas,
pt~la ln::;pe'Cloria Federal das Estra.Uas, em 17U :928$100 (~eu.t.o
e setenta c novtl contos novecentos e vinte e oito mil e cem
réis) ouro. c 2::>5: GU9$403 (duzentos e cincoenJa e cinco contos
seh;eentos c noventa e nove mil quatrocentos c tres réis),
papel, conforme documento anncxo ao respectivo orça1nmllo,
serão, de conformidade com o •Darug\rapho 1 o, leltra b. c:ausula 20 do cont.racto decorrente à o d ta do decreto n. U. 068,
de 19 de fevereiro de 1920, dividiàas em duas partes iguaes:
uma dellas será levada á conta de capital e a ouhea a uma
conta especial, denominada de « uuras novas e melhoramentos:..
·
Rio de Janeiro, 14 de maio de 1924, 103° da Independencia
e 36" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES •

Francisco Sá.

DECRETO N. i 4 . 482 -

DE

14 DÉ MAIO DI: 192.\

.:1bre ao Ministerio ela Viação e Obras Publicas o credito especial de tresentos contos de réis (300 :000$000) pm·a attender ao ]Ja(Jarnento ela subvenção ao Estado de .Minas Geraes pelo serviço de naveuaçãu do rio S. Francisco

O Presidente da Hcpubliea dos Eslados Unidos do BrasH.
usando da autorização contida no art. 83, numero XXXVII,
§ 2" da lei n. 4 .242, de 5 de janeiro de 1921, revigorado pelo
art.. 110 da lei n. 4. 632J de 6 de janeiro de 1922, e mantido pelo
art. 228 da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro do corrente anno, e
f.endo ouvido o Tribunal de Contas, conforme determina o
art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolvo
:~hrir ao Ministerio da Viação c Obras Publicas o credito
especial de tresentos contos de réis (300 :000$000), afim de
a ttcnder á subvenção ao Estado de Minas Geracs pelo serviço
uc navegação do rio S. Francisco.
Rio de Janeiro, 14 de maio do 1924, 103° Lla lndependencia e 36" da Republica.
ARTHUR nA SlLVA BEn~.\nnEs.

Francisco Sd.
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JJECBETO X. 1li.í8~

--DE

:.?1

DE :0.1.\10 DE

1921

Appmva

os Ol'Ç!!UI!cnlos nus impol'huu;ias de 37 :!120$ e
3J9:5:?:!J3, pum. a actJuist{'lW de /;!, a}J}JLU'cllws tk mudança
de via, 2 cw rus 1Jlll'lt passageiros e .f O va;Jões, destinados

ao ll·echo cut tr-a(eao da Ji:sl1·alla de Fc1'1'o Símla Catha1'Í1W, (''/Lli'C

Blumenau c Ilansa.

O Pre~idcute da H.epublica dos Estados Cuido:; do Brasil,
aLtcndeudu nu que requereu o Governo do J~statlu de Santa
Catharina, arrcndatario da Estrada de Ferro ~anta Catharina,
po,r !:leu represen~.ante, para eu1np·rimenlu •io di~pusfo na clautiUla XIII do conlraclu de arrendamento e de cun:;lnwçfto autorizado pelo decreto n. 1G.l5~. de!? de dezembro de 19:2l. c
tendo em vista as informações vresludas vela lnsvcctor·ia .Fcdcl'al das EsLl'Uda~. deereta.:
Artigo unko. Ficam aprn·ovadus o:5 u:·pDw•.!lu:; que <'O til
este huixaru, J'Uhricado~ velo dircclor g·ct·nl de Expcdicnl.e da
Hecrelaria ue Estado dos .Negocios da Yiucfto e Obras Publil.:as,
nas impul'tancias de 37 :9:?0!\i (lrinla c sele cor.tos no·,-L'ccnJüs
c vinte mil r(~i~) c 359:529$ (Ll·escnlos c cincocnta <' nove
l~OillOS (jllillhenfos f: Yinfe C llOYn mil J'PÍSI, o rprimdt•o elaborado pela :vlminü;lração da E~trada de Ferro Santa Cathariua
e o segundo organizado pela lnspectoria Federal das Estradas,
un :ml.lsf if.u i~;ão ao apresentado pela referida administra~:fl.o
para a al.lquisição, respectivamente. de 1::?. (doze) apparelho~
de mudança de via e de •1 (um) carro mixlu para i1USsag·eil''J"'·
·l (um) -carro de segunda classe para passageiro~, -1 (quatro)
vagões feehados .paea mfweadot·ias c .(j (seis) plala-fônna:-.
tudo tlesLinado ao tr·eclto <'nl trafego dnquella Esll'ada, enlt·c
Blumenau e Hansa.
Paragraplw unico. De accôrdo com as elausulas XIII c
XLIX do ·contracto auf orizado '})elo dc·creto n. J 5 .152, de 2 de
dezembro de 1921, as despesas com a acquisiçãu do material
a que se refere o artigo unico deste deerclo correrão por
eon,ta do credito de 8.000:000$, ahedo pelo d~crclo n. 13.170,
de 10 de n1aio de 1922.
Hio de Janeiro, 21 de maio de 192,í, 103° da Imlcpcudeucia
c 36" da ncpublica.
.\H'l'HUR DA SIL\'.\ .Uim0.\HDES.

Pranci.sco Sá.
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nECHE't'O ~. 1 (). HH -

DE

21.

DE MAIO DE 1.92l~

Abre ao Minisfr'í'-io ela Jnsliea. e Neaocios lnJerim·e.~ o credito
tle 3 :209~o:n, mtí'o, wn·n. paamnr'nto â The Rio dr' Jmu'?i~·o Cif!l lm1J1'01'ements Com.pany, LimitPtl, llo.~ ju,)'Os dl?
9 % ao anno .wb1•e o capital ernp1•eaado no.~ try_1.balho.~ rle
f!.C:!Jo/n de Co1wca.bmw, Lemf' e Jpanerna. relath•os aos sPte
uUimos dia.~: rlo mez tlP dr-;Pmb1·o de 1922
O Pl'Psiclrni.P da fiopublica fios Esladm; Unidos rlo Brasil,
nsnnrln rln autorização (~ont ida no art .. 1" do rleerrto n. 4 .815,
!li' I R do janPiro clr. 192 L f' I Pmlo sido ouvido o Tribunal de
Conf as, nos I pJ•mos do ai' I. f':l rln rogulamonto approvarlo
pr.Jo dPr,r·.olo 11. 15.783, flp 8 de novembro de 1022, re.;;olvn
abri1· ao ~linisl.ci·io da JHsUça P Negocios Interiores o credi! n d.r :1 :.?09!))03-;. ouro, para pagamento á The Hio dr. Jant'irn City ImprovC'mPnts Company, Limited, dos ,juros de
n ~.{, ao anno soh1;e o capital empregado nos trabalhos dé Psgofn dr. Coparahann, LrmP f' Tpancma, ,juro~ esses eorrrsponrlPnf rs no::. srl r nU i mos dias do mez de rJezPmbro df' Ht~2.

ruo

de .Jnn~Í1'0,

21 dr- maio flf' 192 '1,

10:1" rla ~nclep(m-

deneia e 36° da RPpuhlica.
AR'T'll(H\ OA RII.K·\ llERNARDES.

JOlio Luiz Al'l.'e:~.

DECRT~TO ~.

1(j. ·1R5 -

DE

?{ DF. :MAIO DF. Hl:? '~

AbJ'f! no :.llinisiNio da .Tustir;a.

P- Neaocios Into•io1'rs, o c1•editn
r'sprdal dr' 2 :!i.9.'1$:H8, pm·a. 1Jaga.mento dn pensiío rrtu~
rompetr n D. l1·en,. Pas dos Santos, no w•riorlo de 23 do
julhn de -1922 a 3.f rlr, tlf'~rrnb1·o de 1.92.';

O Presidrnle ria Republica dos Estados UnidoR rlo Brasil,
fcnrln onyiflo o Tribunal dr Contas, nos lermos dn art. 93 do
rrg-nlamrml o npprovndo l)r.lo df'C~rrto n. Hi. 783. df' 8 de novrmbrn do J 9?2. resolve. m;nndo rln autorização do decref o
n. 't. 798, dr 8 rir janeiro dC'stc anno, abrir ao Ministeriu da
.Tu::;lir.n P Negoeios Interiores o crerlit.o P~pecinl de 2:593$548
r• ara pagnmrnl n da pensão que. no periodo de 23 de julho rlc
1 ~'?? a 31 elo dpzcmbro do 1923, compet;e a D. Ircne Pas dos
Ranlo~, Ymva elo guarda oivil de P classe. Avelino Climaco
rios Rantos, fallecido por frrirnPntos recehiflos
quando no
f'Xflrricio de suas fnncções.
-Rio de .Janeiro, 21 dr mnio do 192-'i,
flencia e 36n da flppublip,a .

103" fln 'Tnd~pen

•\R'T'HlTT\ D:\. SILVA BERNARD'R!=I,

Jolio L'uiz Al'l,e.~.
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DECRETO N. 16 .. \ 86 -- n g 21

DE 1\IAto DE

1924

Approva e manda executm· o regul~m.ento para a Directoria
de Portos e Costas do Ministerio da Marinha
O Presidente 1la flepublica dos Est~rl.os Unidos do Bl'asil,
usando da autorização contida no art. 1:-l do decrP.to numero 4.015, de 9 de janciJ•o de 1920, t·evigurada pelo art. 11
do dccr·cl o 11. 4. 79·i, de 7 de janei ru dn 1H24, resolve approvar c mnndat· Pxccular o regulamento I)BJ'a a Directoria de
P.ortos e Costas do Mini5Lerio da Marinha, que a este acompanha, Msignado polo almiranlc reformado Alexandrino Faria
de Alencar, ministro de Estado dos Nogocios ria Marinha: T'C:vogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro 1 21 de maio de 192·i, 10:1° da Indcpcndcncia e 36° da Republica.
·
ARTHUR DA SILVA BER~ARDES.

Alexandrino Faria de Alencar.

Regulamento para a Directoria de Portos e Costas

CAi>iTTJt.b I
DAS ATTRIBUIÇÕEA DA DIRECTORTA

Art. f. o A Directoria de Port.os e Costa~ (D. P. C.),
é o orgão da Admlni~lraçiío Naval de~tinarlo a auxiliar o ministro em lodos o~ assumpl m~ J'elaf ivoR :l fi~calizarfío. inspecção ou suprl'inl f'JHlPnria do~ ~f' 1 'Vir,o~ ronrrJ·ncnfn~ no material fluctuan1 c nüu pel'l encenlc ú. .Marinha de <Juel'l'a, qualquer
que seja o seu emprego, e ao 8eU pessoal, officinas navaes, estaleiros, carreiras, pesca, estiva de embarcações e praticagem
de portos, rios, lagôas e canaes, inscriptos da reserva naval.
balisamento dos portos, cosias, rios, lagôas P canaes, c soccorro
naval.
Art. 2. o A administra~ão da Marinha é exercida sob a
presidencia do ministro, agente de confiança do .Presidente da
Republica (art. 49, da Constituição).
Entretanto, dentro da sua alçada administrativa, a D.
P. C. deverá, de maneira geral :
a) cumprir. mandar executar e fiscalizar a execução de
todns ns determinaçôes do ministro;
b) procede1· a estudos e informar sobre os assumptos que
lhe são affectos, afim de tm·nm orientarão conveniente a acção
da directorla, o rumprimr.nfo das orrlens do ministro e a solução de qualqupr· assumpfo rPfercnle ao pessoal em geral;
c) Pxrcular, indPpendf'nfe ne autori:.r.ar,ão especial do ministro, todas as rlisposiçõe~ do presente regulanwnto que lhe
tocarem em particular, excepto quando o minis f r o ordenar a
suspensão ou a não execução de qualque~ providencia;
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d) prestar ao E. M. A. todas as informações de que necessitar sobre todos os recur!;OS do littoral c a RHnação da
Marinha Mercante no ponto de yist a de ~na ut il iímrão em
guerra.
Art. 3. o A D. P. C. deverá cooperar cstreitamcnl c com
o ·Estado-Maior c as varias repartições de Marinha, a fim de
que possa haver uma acção coordenada e a indispemmvcl cooperação administrativa em todM os assumptos.
Paragrapho unico. Não tomar1\ providencias sobre despezas, sem approvação do ministro, ouvida prcliminar·mcnte a

D. F.

CAPITULO li
DA AUTOHIDADE

Art. 4. o A autoridade da directoria decorre das attrihuições que lhe são conferidas pelo capitulo I, cuja observação rigorosa fará com que suas ordens represcn!P-m, na <'R-phera dessas attribuicões, as ordens do proprio ministro, na
fórma e nos casos previstos neste regulamento.
CAPITULO lU
DO PESSOAL

Art. 5. o O pessoal da D_. P. C. constará de :
a) um director com o titulo de director geral de Portos
e Costas (D. G. P. C.), nomeado pelo Presidente da HPpllhlica entre os officiaes generaes ou capit.ãr.s dP mar P guPrra
rla activa, do Corpo da Armada;
b) um vice-almirante, nomearlo pelo ministro, entre os
r.apitãPR de mar e guerra ou capitães de fragata da actiYa, do
Corpo da Armada;
c) chefes de divisão, mais modernos qnP o Yice-director,
deRif5nados pelo director, de accôrdo com as conycniencins
admmistrat ivaR, dentre os officiaes nomeadm; pelo mini~t.ro
para l'lflrvirem na directoria. O! chefes das divi~õf'~ ~f'riio o fficiacs da activa ou.reformados, do corpo da Armada;
d) tantos auxiliares, quantos forem fixados no regimento
int.erno, c designados pelo director entre os officiaes nonwaf)o~
pelo ministro para servirem na repartição. Os auxiliareR poderão Rer de qualquer corporação da Marinha. da act.iva on reformados, sempre mais modernos, porPm, qne os chefm~ ela divisão. Qnando forem officiaes da activa, deverão t.er o po~t.o
rninimo de capitão~tenentei· mas, no caso de rMormadns. por1crão ser offtciaes de qua quer posto;
e) um capitão-tenente ajudante de ordens do dircr.lor grral, da act.iva, do Corpo da Armada;
() tantos escreventes, praças dactylographas e ortlPnnnPn~. qwmfo~ forem necessnrios ao serviço, á requisição do di' ''t'l lll', ,. de accôrdo com o regimento inferno:
(J) o muncro de fnnecionarios c i viR, colll.innns (~ :-=t•r·u'nf e~
qnc fC1r fixado na lei f\n nrçnmPnt n, d(W(ltHio RPI' ch• pn~fc
rencia ex-praças de Marinha de bom comportamento;
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Art. 6. o O D. G. P. C., como chefe da repartição, é responsavel perante o ministro pelo cabal desempenho rle todas
as att.ribuições da directoria, pela sua administração e organização interna, segundo o rc•giment.o em vigor P r!P ncct'lrrlo
cem o disposto no presente regulamento.
Paragrapho unico. O D. G. P. C. será nm dos membros do conselho do almirantado.
Art.. 7." Compele ao D. G. P. C., de maneira geral:
a) agir em nonw da dircctoria em tudo o qne rlN•orrer
das att.ribnições riPsfa, perante o ministro e as dPmais aut.ori-·
darles;
b) além das funccões :ulministrat.ivaR, que lhe cnhem, exercer acção mi1itar sobre todo o pessoal a sf'rviço da DirPcf.ol'ia,
_
Capitanias P spr·viços dependentes:
r.) exPrcer acção de connnando sobre todo o p('ssoal in~cl'ipto nu RcsPrYa Naval ou sol'f.f'ado, até o momento de sua
p3~sagem 11ara a juT'isdicção da D. P.;
d) apresentar, at.r• J5 dP janeiro, anntmlnlf'nte, um relatorio circumsl anciado rlns SPrviços a sPn cargo, inclusin~ snggr·stõPs qnn a pr·at.ica tenha aconselhado;
e) propor ao ministro, a t.it.nlo de informação, rle aecôrrlo
com as convPniencias rio ~('rviço, as t..ransfcrencias rln pPssoal
do Corpo de Patrõf's-:MôrPs a serviço da~ Capitania~;
/) informar ao ministro e ao D. n. P. sPmcstrnlnwntf'
sobrP o zêlo e a compctencia com que o prssoul militai' a sPt'\ iço das Capitanias se desempenha fle suas fnncções;
.
g) orflPnar o processo administrativo e disciplinar do
pí~ssoal matriculado em casos de gréve, sinistro no mar. infr'aeçõcs das regras de policia naval e dos rcgulanwnlo:-:, alr~m rlu~
que competem aos capitães de portos;
h) faz('r publicar annnalment.c uma lista rlaf:l .embarcações arroladas f' rrgisf radas, naufragadas, com os S(~ns rameteristicos;
i) enviar ao co~1hccimcnto ~o E. l\L A., para puhliração
O. D., as occurrenmas necessarms;
j) corresponder-se directamente com as autoridades federaes, municipiaes ou consulares, para obter informações necessarias á hoa m:1rcha do· serviço ou ao esclarecimento do
<;overno;
k) apresentar ao ministro, drwidament.e rxamjnados c informados, todos os cas()S ·onli'ssns (Jne occorram na appl iraefw
!las leis p, regulamentos.
·
Art.. R." O ,;irr-dirPrl·nr· SP.ní n principal auxiliar c rnlla.
borador do D.G.P.C., f~ JHHIP·rá exnrcer, cumulat.ivamr-nln. n
cargo de capitão flo porto da Capital.
·
Em caso de impedimento temporario dessa antoridarle,
poy· prazo menm· dn 30 d-ias, exercerá as funct;·õe·s d:P dll"!t'•~
ri~ rep~rtü;ão,. com~ direr,tor interino; ness~ ~.aracter ser;i rotirrnbeCido, iUJJ!B'Jlara ttOdo o <'XJH~dl~tlf;P· (' ag1rn f}P arPikflo r,r;JIJ
o

prosente regulamento.

Paragrapho unico. Em caso de impedi nH'n tn f mnpoin ri"·
e chefe de rliviRão mais antigo accumnlnr:í. :1~ ftllH'rÕP~ d~ v iet•-rlirector.
·
Art. 9. O ajudante de ordens sr.rá nome:Hlo pPlo mlni.;:tro, .Por proposta do dirrctor. CompefE'-lhfl o ~er\·iço nt' cr~
remonial.
0
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CAPITULO IV

Art. 1 O. O ~nrviço da D. P. C. ~r. r á grnpnrlo prl:Y~ djvisõPs.
Carla divisão ficará soh a dircrr,ão de um official, que
terá o titulo dr chefe, Reeú rPsponsavPl clirrr.1o JH'rante o dirPctor geral por torlos os serYicos n seu cargo, r tPrá os ?-UxiliarN~ fixados no Rf'gin:rnl o lnl erno.
Art. H. A "Organização interna da ]) . P. C., em Cfln,iun1 n,
drvrr~í pC'rmif.tiJ' uma ampliação ronvPniPnlr pn1·n att.emler·
ü.r.: rxigencins fio 1rmpo dr glH'T'ra .
.Al't .. 12. As divisõns da D.P.C. sPrfio:
1" Divisão dr Capil.anias o :Marinha Mf"l'rru:le (D. P.C.I);
2• Divisão de .Pesca ( (D. P. C. 2);
:1" Divisão do SortPio Nav·al (D. P. C. 3) .
P~u·ag·raphn uni<~o. O D.G.P.C., 110 RPgimenlo lni:>J·lhl
da Repartição. porlP-rá proplir a altPracão, Cl'rar:iio on RtlflprrsP.iio rlt>. qunlqnr•r divisão, fl~ arrikdn com :H lli'Cr:.;::~iflnrlrs

uo

H'I'VÍÇO.

ArL.

t:l. Ahím dr se ocruparem rir qnalqurt' a.:;;snmplu

qnr prlo D. C:. P. C. lhes ·srja dnrlo para rsltHln P

infnrmrH~fío,

a~ di\·isõc~ di~rriminadas

no nrl ign nnfrr·ior fir:-~rfío r!WlllTPgadns da sog·u inf.r mat.eria, perant.P. o D. G. P. C. :
a) D.P.C.l (Divisão dr Capit.ani[l~ p !vlaeinha .:\Ie.rranlt~)
1 - Tudo o que dissee respeito ao HPL'Yiçn rlc' Capif.ani~Li
:• Marinha MPrcanf,e, de accôrdo com oH rPgnlamrnfo~ r'm Yi~~ ll' o dc·mais disposições lrgaes.
2 - Reunião de darlm; referPn tPs aos l'PClll'Rns do 1it foI' a: nfois ú Marinha.
3 - Bocenrro, dentro o fóra dos por f os. r inslrnrr:tíP:-; l'f'f;JWrf i v as.
1 - Organizaç.ão, localizatfi·o r fi~aliza~,;ão rla praf icagt!TTL Serviços de Ama.rrar,ãn,
Bali~nnwnfo,
Tm;:prr0ÕPs, P.m
t~Popet'nção com a D. N.
b) D. P .C.2 (Divisão flr PPssca).
1 - Tudo n qne dissel' respr-ito :í. Pesca. RaneamPnto rto
LiU.oml C' Escotismo, flP arcôrdo rom o~ rPgulnmPnlo~ em
v i !:'111'.
· r.) D. P. C. :1 (Divisão rlo ~orl r in l\"nvnl) .
1 - Tudo o que rJissPr l'PSprff.o ao Sorlrdn Naval p. no!
inscriptos da resm'va, flp accôl'rlo rom os regulamentos em

vigor.

OAPfTULO V
niRPORlÇÍÍER fiERAEH

Art.. 14. No prazo de 1 !'i diag. a rontar da pnblicaçüo do
pre5!ente regulamento, o D. G . .P. C:. subn1f'lfrrá á approya _
ção do mini~tro um projecLo de Regimento Interno, contendo
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os detalhes de organização e ndministracão da re.parti<;ão,
dentro das normas e rtisposições ora prescriptas.
Paragrapho unico. Periodicamente poderão ser feitas,
por aviso do n:inistrn, as modificacões no Regimento Interno
que a!lt necesshlades do SPI'Vi<_:n E' a expericncia forem indicando.
Art.. 15. A Dirrdoria da Pf'sca. a qne se referem üS decretos ns. 16.183 (' Hi.l8~, dP ?5 dn rnlf.nhro dt~ 1923, passa
t\ constituir a Divisão flf' Pesca, Sanramcnto do LiUoral e Escotismo (D.P.C.2), a qun ~e refere o presente T'cgnlamento.
Art. 16. O vicc-ctircctnr poderâ accumular o cxcrciciu
da chefia dB l!Jna das rlivisõPs da dir(~rtoria.
Art. 17. Esf/' rngnlamfmto entrará em vigor tres dias
depois ·de approvado pelo ministro o Regimento Interno, na
fórma do artigo antcT'inr.
Art. 18. Até 31 dP df'zembro do corrente anno poderã•1
~er feita:s no presentr re~ulamento as alterações indica.ias
pela experiencia.
Rio de Janeiro, 21 dn maio rte 1921. - Alexandrino Paria de Alenrnr.

DECRETO N. 16.187 Approva

e

DE

21

DE MAIO DE

1924

mancla executar o regulamento para a Directoria
de SnúdP- do MiniMerio da Marinha

O PreAinente rla Repuhlica dos Est.ados Unidos do Brasil,
usanrlo da autorização contida no art. 13 do decreto numero 4. 015. de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art.igo H no decreto n. 4. 794. de 7 de janeiro de 1924. resolve
approYar e mandar execnfm· o regulamento para a Directoria
rle Sa(trle do Mini~t.erio da Marinha, que a este aeom]1nnha,
aF~signarlo pelo almirantf' reformado Alexandrino Faria rle
Alenear, minist.ro de Es!ado rlos Negoeios da l\farinha; revogarias ns diRposicões em contrario.
Rio de Janeiro. 21 de maio de, 1924, 103° da Indepcndencia e 36° da Rcpubliea.
AR'l'HUR DA Sil-VA BERNAHDF.B.

Ale.Tandrino Faria de Alencm·.

Regulamento para a Directoria de Saúde do Ministerio
da Marinha
OAPT'l'lTLO I

Das attl'ifmir:ões da directorin

Art. 1.• A Directoria de Saúde do 1\finisterio da Marinha (D. S.) é o orgão da administração naval destinado
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a auxiliar o ministro em todos os assumptos relatívos ao serViço de saúde e hygiene da Marinha.
Art. 2. A administração da Marinha é exercida sob a
presidencia do ministro, agente da confiança do Presidente
da Republica (art.. 49 da Gnnsf.ifuif:ão).
Entretanto. drnl rn flp ~~na n \'~ndn admin i~! ral iva, a D. S.
dcvrrú, de lllantdl'a P,PLTll:
a) cum1wir, mandar execnlar n fiscalizar a ~:xecu('ão rle
todas as determinações do ministro;
b) proceder a estudos c informaL· sohrc os assumptos que
lhe são affectos, afim de ter oricnlação conveniente a acção
rla directoria, o cumprimento das ordens do ministro e a solução de qualquer nssumplo referente ao Rerviço de saúde e
hygiene;
c) executar, independente de autorização especial· do ministro, todas as disposições do presente regulamento que lhe
.toe arem em particular, excepto quando o ministro ordenar a
suspensão ou a não execução de qualquer providencia.
Art. 3.° Cumpre, em part.icular, á D. S.:
a) expedir, registrar e fazer executar todas as ordens
que disserem respeito á saúde e hygiene da Marinha;
b) superintender o serviço dos hospitaes, pharmacias;
dispensarias, laboratorios medicas c pharmaceuticos e depositas de material sanitario, e o pessoal nelles empregado;
c-) inspeccionar as condições sanitarias da Armada é propôr as providencias necessarias.
d) preparar planos e elementos para o tratamento dos
feridos em caso de guerra;
e) pronunciar-se sobre a compctencia profissional de
todos os officiaes do Corpo de Sa(ule da Armada e enfermeiros
navaes, para promoção ou engajamento, por meio de exames
por ella superintendidos ou mediante formulas por ella
prescriptas, em collaboração com a D. P.;
f) informar ao ministro sobre a compef.fmcia t.echnica rlos
officiaes do Corpo de Saúde, para o pt·eenchiment.o dos cargos
de nomeação;
g) informar á D. P. sobre a competencia technica de todo
o pessoal do Serviço de Saúde, para o preenchimento dos
cargos que não dependam de provimento por nomeação;
h) propor o effectivo de medicos, pharmaccnt.icos, dP-ntisl as, enfermeiros e demais pessoal para o serviço de saúde
dos navios de guerra e estabelecimento~, requisitando á D. P.
providencias para que sejam mantidos completos;
i) fiscalizar o preparo, recepção, armnwnagem. cnnserva~ão, guarda, transferencia e fornecimento de todos os supprimentos wmdos no serviço de saúde;
.i) organizar a proposta sobre as necessülarlcs do serviço
de saúde para a lei de orçamento;
k) fazer concnrrencias e contractos para eompra de todos
os me~ieanwntos, instrumentos c utensílios usados no sm·viço
de saude;
l) examinar os pedido~ de snpprimcnl.m~ pnra n Sf't'viço rle
~aúdc, autm:izal-os e examinor as contas de llf'spezas, quanto
a parte medtca;
m) estabeJecer t.abellas de supprim~ntos e especificações
fler,aes dos varws artigos a serem fornecidos para o serviço de
saude;
·
0
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n) providenciar sohrr as ini'pecções de saúde, em ligação
com a D. P., tendo em vista a selecção necrssaria :í cffici'l:mcia militar; para isso tamhem organizarà padrõrs e exmninará
os lermos de inspecção de saúde;
o) idenl.ificar o pessoal a r-;erviço da !\farinha e m::ml P;r
regisl.ro dos dados de idcnt.ificar,ão, em Jiga~~ãn rn1r1 os sen·lens semelhantes do paiz e do estrangf'iro;
·
p) fiscalizar o serviço das cadcrnel as san i! :uin.s <' rxarninar os rrlatorios clínicos;
q) promovrr a cultura physicn, em lignção com a D. P.
1') promover f' mnlhorar a instrucção f1•r!Jnica rlo )lf':~ ...;nal
affrrLn ao sPevjçn ele saúdf', por mrio rle f\~rnlas. puhl ienc•ic~
n nm' ontros meios eonvenif'nl.es;
· s) dar· par<'enr· snhrt' as qw'.st õr:-~ li;2ada;.; :í
hygiPnP f'
s~n'1rle que nffPclcrn o serviço naval, far.s como planos de consh'uceão c dr. reparos, ahasf ecimcnt.o d'ag;ua, alinwntaeiio. yenl.ilação, illuntinaç.ão, esgotos. siLua1:.ão e ronsl.nrtl:fi.o til' t'difif'i11~; P
nearnpamcntos, rcgirnen do fr·ahalho P ele vida. vrstuar·io, eullnra physiea, proph~'laxia, rsr.alistiea cJpmographica. f raf amonl o de doPntPs <' f<'l'irlo~. <'f e .. Jll'OJHI!ldo o qtH' Jnlg·ar· rWf'l'tado;
t) dar parecer sobrf' planos de navios ou edifício:;; a eonstrn i t\ assim como os de reparo;.; nu alterações dos jú t'lll snr·vil;o. rm i mio quanto sr. refprir á saúde e hygienf';
n) proporcionar ao pessoal os melhorrs P mais mndrrnos
mclhodos ur hvginnP, medicina preventiva f' tratarnrnf o;
v) providf'rwiar sobre a designação, disprnsa r SPtTi('o no
JWssoal civil Pmprcgndo nos Pstabeleeinwntos rlfl saúde;
Art. ~. A D. S. deverá cooperar psf.rrdt.anwnt.c rom o
Ji~sLado Maior f~ as varias rflpartiçõcs do Marinha, afi!ll rlfl CJlW
possa havrr uma acção coordPn::tda n a indispPnsavPI enopnl'nção administrai iva em todos os assnmpt.os.
Paragrapho nnico. Não tomará providencias sobrP drspezas, sem approvação do ministro, ouviria Jn'nliminarmflnfP a
I>. de Fazenda, salvo no tocanl.e ao snpprinwnt.o dl' malflrial
ordinario para uso do sc1·viço do saüdf', srgunrlo in::;fl'UC(:Ões
que rrcPhf'r annualnwnto.
0

CAPITULO Jl

Da aniOJ'irlodf'

Art.. !l A anl.oridadc da dircctoria der.orrf' das atlrilm ique lhe, ~ãn conferidas pelo capif.111o I. cuja nhser·yarão
Pigorosa fara com qur. suas ordens repre;;;rmff'm. na esphera
dessaA atrihuicões, as orlicns do )Woprio minis f ro, na ft'trma
e nos casos prlwistos por Pslc J'f'gulamento.
0

•

ç~rs

CAPITULO Til

Do pe.ç.rwal.
Art. n, 0 O pessoal da D. R. com~lará dr:
o) um dil'octor, com o titulo de dirfletor gflral flf' Saúde
(D. G. S.), nomeado pelo Presidentr. da Repuhlica cnlrfl os
officiaes generacs ou capitães ele mar e guerra da adiYa, do
Corpo de Saúde da Armada;
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b) um vice-director, nomeado velo ministro, entre ou
capitães de mar e guerra uu eavitães ue rra~:ata, da al'lint,
du Corpo uc SaúL1e du Armada;
c) chefes cJc divisfio, mais mudet·uus du que o vic~
d ireclur. designados pelo direclm· gcml, GuiÜtn·mo s11a:) ~ptt
dões, entre os officiaes nonwadus pelo mini:.;lru tmra ::;et'Vll'CHI
na directoria. Os chefes de divisão set·~io ort'iciacs :mpcriul'c:J
do Corpo do Saúde da . \rmada, da activa;
ll) !anlo.~ auxiliares quantos forem fixados no regitnciilu
iTJtct·no e designados pelo direclor entro os oJfil'iaes nomeados pelo til ini:;lro para ~;crvii·cm na I'CIWI'tic;ão. 0::; au:dlhres
serão offieiacs do Corpo de Saúde da :\rnwdn, da activa ou rero,·mtuln8, :-;l~mpre mais modernos, vorém, du que os chefes das
di vi~ões. Quando forem officiaus da acliva, chwerão ter u
posto mínimo tle capitão-Lcnente, mas, no ca~o de reful'lnados,
podel'ão ser officiaes {lo qualquer posto;
e) um eapilãu-loncnl e, ajudanl e {k oJ·clens do dit·evl ut'
~~·rtd, dn acliva. do Cor]>o de Saúde da Armada;
/') lanlus escreventes, enfermeiros, lll'at;as dúc·l.;'ilogTaplm:-;
n 1.mlenanças quantos forem ncces:-:uJ·io:-: no spt·vi,;o, eonforme
uelerminar o regimento interno;
!I) o numc.no tle continuus e sL~t·v•~nl ,_~:.; que f~> r fixado a·'llmmlmente na lei do orçamento, «kvcncto as noJnca~:í'íp,; rcea hir
de prefcrcncia em cx-pra\US d·:t l\'larinha Lle bom «.:lllllpurlamento.
Art. 7. O D. G. S., como chefe da repal'li~,;ão. ó t•espun~:nel vcrantc o ministro pelo cabal desempenho dt> I odns as
aUrilmições da directoria, pela sua adminisf nttfi.o P nrga11 iz~u;ão interna. seg·undo o regimento em Yignr e de aceürdfJ
com o disposto no presente regulamento.
Paragrapho unico. O D. G. 8. será um tlt'S JJH'lllbrus do
Conselho do Almirantado.
Art. 8.° Compete ao ]) . O. B.. de HlUllP i r a geral :
a) ag·ir em nome da rlireel oria em f udo o que dceoncr
das atribuições desta, perant(' o ministro " as d(~mais autoridades;
b) além das funcções adminislralivas que llw cabem,
exercer acção milHar sobre todo o pessoal a scrvic.:o da dirccLoria, ou dos e!;tabelecimentos a clla subor«linadps;
c) apr13sentar annualmente. até 15 de janeiro, um relatorio circumstanciado dos ·serviços a seu eal'gn, inclusive suggestões que a pratica tenha aconselhado.
Art. 9. O vice-director serú o principal auxiliar e eollahorador do D. G. S. Em caso de ünrwdimcnto fnlllllOI'al'io
desta autoridade, por prazo mPnor do que trinta rliaH, t~X(~l'
cerá as funcções de chefe du repartição, eomo "dirP-rfor interino"; nesse caracter será reconhecido. assignnni lodo o expediente c agirá de aceõrdu com o presente regulamenl o.
Pa1·ag·rapho uni co. 1~m easo de impP(linwnlo Ienrpoml'io
o chefe da divisão mais anli.:;u uceumulará a:-; flllllTÜcs de
vicc-dircdm·.
•
. Art. 1O. O ajudaut~ de ordens :;crú nomeado pelo millisl r·o, vor pruvostu do dtreclut·. Compete-lhe o ::;ervi•·o uc ce0

0

l't.mwnial.

•
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Oryanização

Art. 11 . O servi,;o da D. S. será grupado pelas di visões
e cada divisão ficará sulJ a c.Jirecção de um official, que terá
o titulo de chefe, será responoavel directo perante o director
geral por todos os serviços a seu cargo e terá auxiliares marcados no Regimento Interno .
. \rt. 12. A urg·anização interna da D. S., em conjuncto,
deverá ponuil.Lir uma ampliaçfio conveniente para attender ás
exigencias do tempo de guerra.
Art. 1a. As divisões da D. 8. serão:
1• Divisão <lj Inspecção (D. S. 1);
2• Divisão do Detalhe n Lig-ação (D. S. 2);
a• Divisão qe Supprimentos (D. S. 3) ;
4A Divisão do Hequisitos Physicos (D. S. 4);
5• Divisão de Prophylaxia (D. S. 5) ;
6• Divisão de Instrucção e Publicações (D. S. 6) .
Paragrapho uni co. O D. G. 8., no Regimento Interno da
repartição, poderá propor a alteração, creação ou suppressão
de qualquer divi8ão, de accêtrílc com as necessidades do serviço.
Art. 14. Além de se occuparem de qualquer assumpto
que pelo D. G. S. ll1,~s se.ia dado para estudo e informação,
as divisões discriminadas no al'tigo anterior ficarão encarregadas da seguinte ma teria, perante o D. G. S.
a) D. S. 1 (Divisão de Inspecçüo) - 'ferá a seu cargo
tudo o que estiver em relação com os itens abaixo discriminados:
1o, a inspecção geral do serviço de saúc.Je nos navios,
corpos e estabelecimentos;
2o, exame dos relatorios t•eferent38 a. osses serviços;
ao, propostas para melhora do serviço em geral;
1°, relatorios referentes ao material e ao p,3ssoal de servico de saúde.
b) D. S. 2 (Diviflão do Detalhe e J.,ig·acão) ~ Terá a seu
cargo tudo o que disser n3S[Jeito áH informacões nooessarias
á D. P. e ao E. M. A. relativamente ao pessoal do Serviço
de Saúde, incluindo:
1°, effectivos e lotacões;
2°, designações e passagens;
3°, promoções, reformas c exumas:
4°, alistamento;
5°, baixa do servico;
6°, detalhe par~ instruccão.
c) A D. S. 3 (Divisão de Supprimonfos) Terá a seu
cargo tudo o que estiver em relacão com os itens abaixo discriminados:
1o, preparo da proposta de orçamento;
2°, execução das rlisposições orçamentarias;
ao, o estado corrente das verbas;
4°, exame do8 documentos de desp,3zas;

,5o, livros de escripta;
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6°, recebimento e andamento de todos os pedidos de material e d~ serviços;
7°, transferencias de material entre differentes departamentos de saúde;
~o, im;pecc.;ão dos artigos carregados ao serviço de saúde;
no, tennos de materÜJ:l inutil.
1o, exame ou archiYamento do rcquisil.;õcs, contas e termos Llu inventario;
11- toda a correspomlencia relali va a esses as::mmvtu::;;
12: informa~,;ões sobre a designação de ernpreg·ado:; civis
pal·a hospitaes, depositos de matel'ial sanilario, pharmaeias,
lalJOratorios, etc. ;
13, requisição do material de e::;eripta c de installação da
directoria;
14, Impressão, encadernação c publieat;ão do::; modelos,
i mpres:::;os, cadernetas, ele. ;
15, depositos de material de saúde.
d) A D. S. 4 (Divisão de Itequisitos Physicos) terá a ~eu
cargo tudo o que estiveL' em relação com os itens abaixo discriminados:
1, insvccçõcs de saúde em geral e para promoções ou reformas:
2, caderneta~ sanitarias:
3, inspecções de doentes;
41 altestados de obitos:
:>. serviço de identificacão:
6, f ermos de accidentes;
7, listas de accidentes;
8, archivamcnto correspondente; diarios medicos de navim;, estabelecimentos, etc;
e) A D. S. 5 (Divisão de Prophylaxia) terá a seu cargo
tudo o que estiver em relação com os itens abaixo discriminados:
1, rclatorios epidemiologicos e estudos referentes ao combate das doenças contagiosas;
2, saneamento e hygiene dos edifícios e doti navios:
3, vaccinas e sôros prophylactivos.
4, vigilancia medica, isolamento. desinfeccões, saneamento
c dcsinfestações;
5, toda a corresoondencia referente á medicina prevcn ..
Uva;
6, abastecimento de ag,ua, esgotos, drenagem, asseio lo,mL
7, prophylaxia das doenças profissionaP-s:
8, preparo dos alimentos;
9, divulgação de informações relativas a condições saniLarias das circumvisinhancas dos estabelecimentos naYaos:
1O, cooperação com os departamentos de hygiene publica locacs, quer federaes, quer cstaduaes. municipaes ou
outros;
11, comparação e archivamento dos relatorios c mappal-l:
f) A D. S. 6 (Divisão de Instrucção e Publicações) terá
a &;eu cargo tudo o que estiver em relação com os itens abaixo
discriminados:
1, publicação do boletim mensal;
2, instrucções e conselhos;
3, representação graphica da estatística demographica;
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4, instrucções para educação profissional e exame dos
officiaes do Corpo de 8aúde e dus enfermeiros;
5, reunião c divulgação das informações referentes aor.;
lJrogressos e pesquizas em materia scientifica:
6, medicina de aYia~·ão, chimiea de guerl'a, submarinos e
publicações relativas;
7, publicação de relalorios, boletins, ele., para informações du pessoal de serviço de saúde;
8, revista dos jornaes medicos, phoLogTaphias c outras
publicações que interessem á saúde c hygienc;
9, preparo de artigos originaes e lraduccões par·a divulgacão.
C.\PI'l'ULO V

lJis)Josições ueraes
Art. !5. No prazo de -15 dias, a contar da publicação do
presente regulamento, o D. <J. S. submetterá á approvacão
do ministro o Regimento Interno. contendo o:-; detalhes de
organização e administraçüo da reparlicão, ucnlro das normas
u disposições ora prescriptas.
Paragraphu unico. Periodicamente poderão ser f e i las, por
aviso do ministro, as modificações no llcgimenlo Interno que
as necessidades do serviço c a expcriencia forem indicando.
AI·t. 16. Este regulamento entrará em vigor trcs dias dc}Jois de approvado pelo ministro o Heg·iincnto l nlcnw, na
fórrrm do artigo anterior.
Art. 17. Até 31 ·de dezembro do corrente umw poderão
ser feitas J}O presente regulamento as alterações indicadas pela
e:xpericncia. - Alexo.ndrino Paria de Alcncm·.

DECRETO N. 16.188 -

DE

21

DE .M.\IO

tm 1V2í

Approva c manda executar o 1·eaulamento para a Dircclorin.
de Navegação do .J.l inisterio da Jlla1'inha
O Presidente da .Republica dos Estados Unidos do Bral:;il,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto numero 4. 015, de n de janeiro de 1920, rcvigOI·adu velo art. 11
do decreto n. 4. 794, de 7 de janeiro de 1924, resolve avprovar e mandar executar o regulamento para a Directoria
de Navegação do Ministcrio da Marinha, que a este acompanha, assignado pelo almirante reformado Alexandrino Faria
de Alencar, ministro de Estado dos Ncsocios da Marinha; reVogadas a:; disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 21 de maio de -1U:2 í, 10:3° da lnucpcndencia c 36° da llcpuiJiica.
AR•!'HUR DA S!L\".\ BEHN.\I~UES.

Alexandrino Paria de .Henciw.
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Regulamento para a Directoria de Navegação do Ministerio
da Marinha
CAPITULO I

Das attribuições da directoria
Art. 1. 0 A Directoria de Navegação (D. N.) é orgão da
administração naval destinado a auxiliar o ministJ·o em todos
os assumptos relativos á direcção technica e administrativa
dos serviços concernentes aos levantamentos hydrographicos,
ú illuminação da costa, e ao balisamento dos portos.
Art. 2. A. administração da Marinha é exercida sob a
presidencia do ministro, agente da confiança do Presidente
da Republica (art. 49 da Constituição).
Entretanto, dentro da sua alçada administrativa, a D. N.
deverá, de maneira geral :
a) cumprir, mandar executar e fiscalizar a execução de
todas as determinações do ministro;
b) proceder a estudos e informar sobre os assumptos
que lhe estão affectos, afim de terem orientação conveniente
a acção da directoria, o cumprimento das ordens do ministro
e a solução de qualquer assumpto referente ás suas attrihuições;
c) executar, independente de autorização especial do ministro, todas as disposições do presente regulamento que lhe
tocarem em particular, excepto quando o ministro ordenar a
suspensão ou a não execução de qualquer providencia.
Art. 3.° Cumpre, em particular, á D. N.:
a) expedir e fazer expedir todas as ordens que disserem respeito aos serviços de navegação, hydrographia, illuminação da costa e balisamento;
b) proceder aos estudos necessarios sobre as condições
de navegação da costa e principaes rios navegaveis, incluindo
nesses estudos a verificação e rectificação do contorno maritimo, e a posição geographica dos principaes pontos;
c) manter correspondencia com os serviços congeneres
estrangeiros de modo a poder organizar um registro e prestar
informações sobre a navegação dos mares estrangeiros em
geral;
d) promover o desenvolvimento do serviço magnetico,
em geral;
e) ter a seu cargo todo o serviço de cartas marítimas
~m geral e proceder a levantamentos, principalmente dos que
dizem respeito aos portos e aguas proximas da costa nacional;
f) ter sob sua responsabilidade o serviço de illuminação
e balisamento da costa, portos c rios navegaveis;
a) organizar instrucções a serem seg·uidas pelos navios
de guerra e mercantes, proporcionando a maior somma possível de informações sobre as condições physicas c mcteorologicas dos mares que interessam á navegação;
h) organizar instrucções e roteiros rmra as agna~ brasil<'il·as:
i! Jll'f':-;:ar informações {t D. F. para, mediante instruc,;ües ou approvação do ministro da Marinha, acquisição de
0
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todo material necessario aos serviços que lhe competem; si
estas acquisições tiverem de ser feitas fóra da capital, dar
iustrucções, segundo a orientação da D. F., ás autoridades
competentes, para que estas sigam as normas geraes estabelecidas. tudo de conformidade com as leis em vigor;
j) organizar e ~ubmetter á approvação do ministro da Mar: nha as tabellas de consumos proprios para os serviços a
E~eu cargo, de modo a poder ter sempre a administração conhecimento prévio das despezas a effectuar;
k) prestar informações á D. F., sobre as despezas dos
8ervicos a seu cargo, de modo a habilitai-a a organizar a
proposta orcamentaria, na parte que lhe diz respeito;
l) propor ao ministro o desenvolvimento que fôr necessario aos servioos, installacão e mucíanca de posições de pharóes e balisamento, procurando verificar as quantias a serem
despendidas, de modo a ser possível incluir no orçamento as
verbas precisas;
m) ter a seu cargo o material fluctuante necessario aoa
serviQos hydrographicos, de illuminação e de balisamento, 13
bem assim a guarda e conservação do material de supprimento desses serviços;
n) proceder ao exame dos relatorios de viagem, na parto
referente á navegação, e das derrotas, enviando ao ministro,
ao E. M. A. e á D. P . o seu parecer sobre o modo pelo qual
os officiacs encarregados de navegação se desempenharem d•)
suas attribuições, sob o ponto de vi~ta technico.
Art. 4." A D. N ., deverá cooperar estreitamente com o
Ji~stado Maior e as varias repartiçõe§ de Marinha, afim de que
possa have:r uma accão coordenada e a indispensavel cooper&ção administrativa em todos os 9ssumptos.
· 1Paragrapho unico . Não tomará providencias sobre despezas sem approvação do Ministro, ouvida preliminarmente
a D. F.
CAPITULO li

Da autoridade

Ar·t,. 5." A autoridade da directcria decorro das attribui·ções que lhe são conferidas pelo capitulo I, cuja observação
rjgorosa fará com que suas ordens representem, na esphera
dessas attribuições, as ordens do proprio ministro, na fórma
e nos casos previstos neste regulamento.
C:API'l'ULO lll

Do peuoal

Art.. 6." O pessoal da D. N. constará de:
um director, com o titulo de director geral de NavegaQão (D. G. N.), nomeado peJo Presidente da Republic!i
entre os officiaes generaes ou capitães de mar e guerra, d~
activa, do Corpo da Armada;
b) um vice-director, nomeado pelo ministro, entre os capitães de mar e guerra ou capitães de fragata, da activa, do
CorpQ da Armada;
a)
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c) chefes de divisão. mais modernos que o vice-director.
designados pelo director conforme as suas aptidões dentre
o& officiaes nomeados pelo ministro para servirem na directoria. Os chefes de divisões serão officiaes superiores da
activa, do Corpo da Armada;
d) tantos auxiliares quantr& forem fixados no Regimento
Interno 'e designados pelo director entre os officiaes nomeados· pelo ministro para servirem na dirootoria. Os auxiliares
poderão ser offioiaes~ da activa ou reformados, do Corpo da
Armada. Quando forem offJCiaes da activa, deverão ter o
posto mínimo de capitão-tenente. mas no caso de reformados,
poderão ser officiaes de qualque1· po&to;
e) um captião-tenente ajudante de ordens do directoJ'
geral, da activa, do Corpo da Armada;
f) tantos escreventes, fieis, praças dactylographas e ordemmcas quantos forem designados no regimento interno;
g) o numero de funccionarios civis. oontinuos e serventes
que fôr fixado annualmente na lei do orçamento, devendo
as nomeações recahir, de preferencia, entre as ex-praças do
Marinha, de bom comportamento.
Art. 7. O D. G. N., como chefe da repartição, é responsavel perante o ministro pelo 0abal desempenho de todas
as attribuicõeR da directoria, pela sua administração e organizacão interna, segundo o regimento em vigor e de accOrdo
eom o disposto no presente regulamento.
Paragrapho unico. O D. G. N. será um dos membros do
Conselho do Almirantado.
Art. 8. o Compete ao D. G. N., de maneira geral:
a) agir em nome da directoria em tudo que decorrer das
attribuições desta, perante o ministro e as demais autori.-.
dades;
b) além das funcções administrativas, cabe-lhe exercer
acção disciplinar sobre todo o pessoal a servico da diNeloria;
c) apresentar annualmente, até 1·5 de janeiro, um relatorio circumstanciado dos serviços a seu cargo, inclusive suggestões que a pratica tenha aconselhado.
Art. 9. o O vice-director será o principal auxiliar e oollaborador do D. G. N., e poderá ser o chefe da divieio de
adm inistracão.
Em caso de impedimento temporario do D. G. N.. por
prazo menor que 30 rlias, exercerá as funcções de ehefe da
repartição, oomo «director interino~; nesse caracter será. reconhecido, assigna:rá. todo o expediente e agirá de accôrdo com
o presente regulamento.
Paragrapho unico. Em caso de impedimento temporario,
o chefe de divisão mais antigo accumulará as funcções de
vice-dtrector.
Art. f O. O ajudante de ordeml será nomeado pelo ministro, por proposta do director. Compef.e..!he o aet"Vioo de
ceremonial.
0

CAPITULO IV
ORGANIZAÇÃO

Art. H. O servie:O da D. N. será. grupado pelas divisões.
Oada divisão ficará sob a direcção de um official, que terá. o
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titulo de uhefe., será responsavel di:recto perante o diroot·or
geral por todos. os serviços a .seu cargo e terá os auxiliares
marcados no Regimento Interno.
Art. 12. A organiza~ão interna da D. N ., em conjuncto,
deverá permitti.r uma ampJ Iação conveniente para attender
as exigencias do tempo de guerra.
Art. 1a. As divisões da D. N. serão:
1• - Divisão de Adm)nistração e Serviço de Fazenda;
2• - Div.isão de Hydrographia;
a• - Divisão de Pharóes.
Paragrapho uni co. .O D. G; N., no :r:egimento interno da
repartição poderá p.ropor a alteração, creação ou suppres-são
de qualquer divisão, de accôrdo com as necessidades do ser:viço.
Art. ·H. Alt~m do se occuparcrn de qualquer assurnpto
que pelo D. G. N. lhes seja dado para estudo e informação, as
divisões discriminadas no artigo anterior ficarão encarregadas
da seguinte ma teria, perante o D. G; N. :
a) D. N. 1 (Divisão de Administração e Serviço de Fazenda - Terá a seu cargo tudo o que estiver em relação com

a Administração Geral e Fiscalização Qos Serviços de Fazenda,
incluindo:
1°, material fixo n fluctuante, e o pessoal necessario ao
sou emprego, movimentação e conservação;
2°, officinas e seu pessoal;
ao, embarque, remes!'Já e recebimento de material;
b) D. N. 2 (Divisâo de Hydrographia) -Terá ·a seu cargo
tudo o que estiver em relação aos itens abaixo discriminados:
1°, const.rucção de plantas hydrographicas, determinaç.ãu
do coordenadas de pontos da costa e estudos oceanographicos,
levantamentos topographicos n geodesicos. Estudo e organização dos roteiros da costa do Brasil;
.-2°, acquisição, conserva~ão e reparos dos instrumentos
nautico.s, thydrographicos, topographicos, geodesicos e oceanographicos;
ao, acquisição e publica{;.ãO de cartas nauticas;
(lo, serviço da hora. Regulamento e estudo dos chronometros; acquisição, conservação e reparos dos chronometros
e relogios;
.
5°, serviço magncticu e meteorologico. Acquis.ição, instalIacão a bordo.] regulamento e reparo das agulhas (inclusive as
mecanicas) e dos instrumentos meteorologicos;
6°, acquisição, fornecimento e reparo dos ·instrumentos
de navegação dos navios da Armada;
7°, publicação e distribuição dos avisos aos uavegantes, e
de quaesqucr instrucções e informações uteis á navegação;
c) D. N. 3 (Divisão de Pha1'óes) - Terá a sen cargo tudo
que e~tivei' em relação aos itens abaixo discriminados:
1", acquisição, montagem e conserva cão dos pharóes da
costa do Brasil;
2°, acquisição, collocação e conservação das hoius de luz
e cégas e signaes dos balizamentos cégo e luminosos dos portos
e rios do Brasil:
3". instrueção. distribuição fl organização du pessoal enrpregado nos pharôes e balizamentos;
4°, publicação e distribuição de avisos aos navegante::;
referentes a pharóe~ e balizamentos.
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CAPITULO V

Disposições geraes
Art. 15 . No prazo de 15 dias, a contar da publicação do
presente regulamento, o D. G. N. submetterá a approvação do
ministro o regimento interno, contendo os detalhes de organização e administração, da repartição dentro das normas e
disposições ora prescriptas.
Paragrapho unico. Periodicamente poderão ser feitas, por
aviso do ministro, as modificações no regimento interno que
as necessidades do serviço e a experiencia forem indicando.
Art. 16. este regulamento entrará em vigor tres dias
depois de approvado pelo ministro o regimento interno, na
fôrma do artigo anterior.
Art. i 7. Até 31. de dezembro do corrente anno poderão
ser feitas no presente regulamento as alterações indicadas pela
experiencia. - Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 16.489 -

DE

24

DE MAIO DE

1924

Approva e manda e:»ecutar o regulamento pa·ra a Directoria
de Fazenda do llfinisterio da Mm·inha
O presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto n. 4. 015,
de 9 de janeiro de 1.920, revigorada pelo art. H do decreto
n. 4. 794, de 7 de janeiro de 1924, resolve approvar e mandar
executar o regulamento para a Directoria de Fazenda do MInisterio da Marinha, que a este acompanha, assignado pelo
almirante reformado Alexandrino Faria de Alencar, ministro
de Estado de Negocios da Marinha; revogadas as disposiçõef\
em contrario.
,Rio de Janeiro, 21 de maio de 1.924, 103° da Indepenõencia e 36° da Republica.
ARTHUR

DA SILVA BERNARDES.

Alexàndrino Faria de Alencar.

Regulamento para a Directoria de Fazenda do Ministerio da
Marinha, approvado pelo decreto n. t6.489, de 2t de maio
de t924
CAPITULO I

Das att1'ibu.ições da di1iectoria
Art. 1.0 A Directoria de Fazenda do Ministerio da Marinha (D. F. é o orgão da administração naval destinado a

auxiliar o ministro em lodos os assumptos relativos ao seFviço de Fazenda e contabilidade· em geral, processos de contractos e compras supprimento de vivez-es e fardamentos, e
arrecadação e a.pphcação do material a ser empregado na esquadra e repartições que não disponham de elementos especiaes.
Art. 2.o A administração naval é exercida sob a presidencia do ministro, agente de confiança do Presidente da
Republica (art. 49 da Constituição).
Entretanto dentro de sua alçada administrativa, a D .F.
deverá, de maneira geral :
a) cumprir, mandar executar e fiscalizar a execução de
todas as determinações do ministro e do Coctigo de Contabilidade da União;
b) proceder a estudos e informar sobre os assumptos que
lhe são affectos, afim de ter orientação conveniente a acção
da directoria, o cumprimento de ordens do ministro e a solução de qualquer assumpto referente aos serviços do art. 1o;
c) executar, independente de autorização espec,ial do ministro, as disposições do presnte regulamento que lhe tocarem em particular, excepto• quando o ministro ordenar a suspensão ou a não execução de qualquer providencia;
d) âprescntar ao ministro, a titulo de informações, mensalmente, um balanço discriminado das acquisições e despesas feitas applicação <las verbM, soldos e dados que permittam a verificação das medidas tomadas.
Art. 3.° Cumpre em particular á D. F.:
a) expedir, registrar e fazer executar todas as ordens que
disserem respeito aos serviços do art. 1o;
b) organizar, rever e pro pôr ao ministro as tabellas para
supprimento aos navios e estabelecimentos. verificando a sua
exequibilidade, afim de suggerir alterações jugadas convenientes;
·
c) prestar informações a outras repartições sobre especificações de material a ser por ellas adquirido, de modo a serem fixaqos os padrões para artigos de consumo;
d) ter a seu cargo e verif.icar o serviço de abastecimento
de material, fardamento e viveres, a cargo dos Depositas
Navaes;
e) manter organizado o serviço de escripturação dos bena
da Fazenda Nacional, a cargo do Ministerio da Marinha;
f) fazer executar as leis, decretos, regulamentos e instrucções relativas a concurrencias, ajustes, eontractos, fixando
princípios geraes para norma das demais directorias;
g) receber das outras directorias e apresentar ao ministro, para autorização de pagamento, as contas rlevidamente
processadas;
h) preparar! para estudo do ministro, project.os de leis e
regulamentos re ativos ao serviço de suas funcções;
i) compilar e manter em dia um gnia da legislação de
Fazenda, no que fôr applicavel aos servciços da Marinha;
j) fiscalizar rigorosamente, por meio de exames de quaesquer papeis ou. documentos que transitem pela directoria, o
fiel cumprimento das disposições em vigor sobre os servi-
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ços de contabilidade e Fazenda, solicitAndo do ministro os correctivos porventura neeessarios;
k) organizar o serviço geral da estatística de supprimento
E\ fornecimento do material, assim como receber das outras
directorias as informações necessarias para fins de organiza<:ão da proposta oeçamentaria.
Art. 4.u A D. F. deverá cooperar estreitamente com o
E. M. A. e varias re;partições de Marinha, para acção coordenada e indispensavel cooperação administrativa em todos
os assumptos.
CAPITULO !I

Da autoridade
Ar L 5." A autoridade d?. D. F. dP.corre das attribuiç5es
que lhe .são conferidas pelo Capitulo I, cuja observação rigorosa fará com quo buas ordens rcpre::;entem, na esphera
destas attribuiçõe~. as ordens do proprio ministro, na fórma
c nos casos previstos neste Regulamento.
CAPITULO UI

Do pessoal

Art. 6. o O pessoal da D. F. constará de:
a) um director. com o titulo de director geral de Fazenda (D. G. F.). nomeado· pelo Presidente da Republica.
entre os officiaes generaes ou caoitães de mar e guerra da
activa, do Corpo da Armada ou do de Commissarios, a juizo do
Governo;
b) um vice-director. nom~ado pelo ministro, dentre os
rontra-almirantes. capitães de mar e guerra ou cavitão de
fragata do Corpo de Commissarios ou capitães de mar e
guerra e capitães de fragata do Corpo da Armada;
c) chefes de divisão. mais modernos que o vice-directol'.
designados pelo D. G. F .• conforme suas aptidões, dentre os
officiaes nomeados pelo ministro para servirem na directoria. o~ chp.fes de divisão serão officiaes superiores da
activa do Corpo de Commissarios ou Corpo da Armada;
dl t.antoR auxiliares quantog forem fixadoR no rrguln-mento interno e designados pelo D. G. F., dentre os -officiaes nomeados pelo ministro para servirem na directoria.
Os auxiliares serão officiaes do Corpo de Commissarios, fia
activa ou reformados, sempre mais modernos. porrm, que os
chefes de divisão. Quando forem offieiaes da activa deverão
ter o posto minimo de capitão-tenente, mas, no caso de reformados. poderão ser officiaes de qualquer posto;
e) um capitão-tenente ajudante de ordens do D. G. F ..
da nctiva do Corpo da Armada ou do de Commissarios;
f) tantos sub-officiaes, e~creventes e fieis, praças nactylographaH e ordenanças quantas forem necessarias an
serviço, df~ accôrdo com o Regimento Interno;
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r!) um porteiro,. o numero de continuos e serventes que
fôr fixado annualmente na lei orçamentaria, escolhidos entre
as ex-praças de exemplar comport.amenf o.
Art. 7. o O D. G ..F., como clwfe da repartição, é responsavel, perante o ministro pelo cabal desempenho de todas
as attribuições da direetoria, pela sua adminis.tração e org'anizaçãü interna, S('gundo o regimento em vigor e de accôrdo
com o prescnf n regulamento.
Paragraphn unir o. O D. n. F. s0rrí um dos mPmbros do
Conselho do Almirantado.
Art. 8.° Compete ao D. G. F., de maneira geral :
a) agie em nomf' rla Dirertoria Pm f.udn o qun decorrPr
das attribu ições desta, perante o ministro o demais autoridades;
b) além das funcçõe:s administrat.ivas que lhe
cabem.
exercer acç.ão miJit.ar sohrf' todo o pessoal a serviço da Directoria ou nddido. alt~m do 1wssoal dos estahf'lceimentos suhordinados;
c) apresentar ao ministro, até 15 de janeiro. um relatorio circumstanciado rtos srrviç.nR a s·eu cargo. inch1sivf' snggestões que a pratica tenha aconselhado;
d) informar ao ministro sobre a competencia technica
do pessoal rio serviço de Fazenrta para os cargos de nomeação;
e) informar á D. F. sobre a eompetencia technica do
pessoal do serviço de Fazenda, para os cargos que nã.o dependam de nomeação.
Art. 9. O vice-director ser:í o principal auxiliar e collaborador do D. G. F.
§ 1. Em oaso rle impNJinw.nto tPmporario rJesta autoridade, por prazo nwnor do t.rinta rlia~. flxcrcerá as funcções
de chefe da repartição. r omo <<IDirector interino»: neste ca.ract.e.r será reconh'i'cido. assignará todo o Pxper:lirntP f' agirá
de accôrdo com o presente regulamento.
,
§ 2. Em caso dP impodinwnto temporarin, o ehefe de
divisão mais antigo accumulará as func(:ões de vice-director.
Art. 10. O ajudante de ordens será nomeado pelo ministro, por proposta do director. Compete-lhe o serviço do
cerimonial •
0

0

0

CAPITULO IV

Da organização
Art. H. O serviço da D. F. será grupado por divisões.
Cada divisão ficará sob a direccão de um official, que terá
o titulo do chefe, será responsavel perante o director ~Pra1
por t,orJI)s os S(l.rviços a seu 1'a1·go, " f.Pr:í os anxililU'P::;; lnal'rarJ.os no Hrginwnt.o Interno.
Art. 12. A organização interna da D. F. . em conjunto, deverá permittir uma ampliação ronven ienl e para
attender :1s PXigencias do tempo de guerra.
Art.. 13. A~ Divisões sPrão:
Divi~ão di] f3ontrartos ''J Compras (D. F. 1·.
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Divisão de Material, Viveres e tar(lamento (D. F. 2):
Divisão de Contabilidade (D. F. 3);
Divisão de Pagadoria (D. F. 4);
Divisão de Planos Logisticos e Legislação (D. F. 5) .
Paragrapho unico . No Regimento Interno, poderá sm' f f' i t n
a alteração, creação ou suppressão de qualquer Divisfío, dt•
accôrdo com as necessidades do serviço.
Art. 14. Além de se occuparem de qualquet· assumpLo
que pelo D. G. F. lhes seja dado para estudar ou informar.
as divisões discriminadas no artigo anterior ficaríio enrarregadas da seguinte materia, perante o D. G. F. :
a) D. F. i Divisão de Contractos e Compras - Terá
a seu cargo tudo que estiver em relação aos itens abaixo
f) iscriminados :
Lo Concurrencias, contractos e ajustes.
2.o Acquisiçã.o e compra de material e generos.
3.o Informações sobre claust1las de rontractos. alterações, revisões ou annullações.
4.o Julgar da idoneidade dos candidatos á inseripção
para forneciment.n e manter relação romplet.a dos fornrrer:J.nres inscriptos.
b) D. F. 2 Material. Fardamento c Viveres - Terá a
seu cargo tudo o que estiver em relação aos itens nhaixo
discriminados:
1.0 Escripturação, para fins estatil;!tieos. dP todo o material, fardamento e viveres supprirlo pPlos dnpnsito<:: navae~
c demais repartições de Marinha.
2.° Calculo geral do necessario á aequisição dn fardamento r vivPres para o effectivo complrt.n da 'farinhn. df'
aecôrdo com a fixação de forças.
3.0 Idem, idem do material preciso á esquadra e outras
repartições, de accôrdo com as tabellas para supprimento.
4. 0 Organização das tabellas de suppriment.n em geral
para a esquadra e demais repartições.
5.° Fiscalização da despeza prlo rrgistrn dos dorumrnf·o~ comprobatorios.
c) D. F. 3 Divisão de Contabilil'lade - Terá a sen
cargo tudo que estiver em relação aos itens abaixo discriminados:
1.0 Organização da proposta ao orçamento geral da Marinha e sua marcha; demonstraçã-o dos creditos a serem vota->.
dos, quando houver necessidade. e novos estudos para completar as faltas ou creditos especiaes.
2. 0 Escriptnração nos orc;-ament·o~ P distribuirão d0 rrPrlifo~ e saldo.
3. Organização dos halancf'tf's nwnsaPs r!emnnstrntivns
das verbas orçamentarias.
4.° Fiscalizaç-.ão do todas as op0ra~õPs dl' contahilirlndr>
r preparar instrncções a respeito.
5. 0 Tomada de contas dos l'0Sponsavf~is. rrlo Pxamo dr>
documentos eomprobat.orios, para verifica~.ão do rtwfp fia (livisã.o. anfPs dn .iulg-amPnto .flo Tr·ihunnl dP Cnnh1s. P fisraliznf'iio da~ eaixas de Economias.
6. 0 Esrripturação das drsppzas rf'alizadas.
0
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7. Relação geral~das propriedades da União, com dados
indispensaveis, desde o acto da acquisição e posse, para f·onto
de quaesquer informações.
8. Fiscalização dos empenhos.
9. Execução de todo o serviço relativo ao montepio civil,
desde a inscripção dos contribuintes até a expedição dos títulos declaratorios das pensões, de accôrdo com as leis em
vigor.
1O. Arrecadação e entrega ao fundo de montepio dos
operarias do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro das contribuições feitas pelos operarios, aprendizes e serventes.
d) D. F. 4 -Divisão de Pagadoria- Terá a seu cargo
tudo que estiver em relação aos itens abaixo discriminados:
f . Arrecadação dos dinheiros.
2. Organização e conferencia dos processos e realização
dos pagamentos em geral.
3 . Organização de instrucções para os methodos e processos a serem empregados nos serviços de pagamentos na
Marinha.
4. Distribuição do numeraria para pagamento do pessoal
da Marinha.
5. Recolhimento á thesouraria do Thesouro Nacional da
importancia da receita geral e a do saldo, por occasião do
encerramento do exercício financeiro.
6. EscripturacAo do movimento do numerario recebido e
despendido,. de modo que se conheça diariamente o saldo em
cofre.
7. Organização das folhas de pagamento dos pensionistas
do montepio dos operarios do Arsenal de Marinha do Rio
de Janeiro.
e) D. F. 5 - Divisão de Logística e Legislação - Terá
a seu cargo tudo que estiver em relação aos itens abaixo
discriminados:
f . Rigoroso serviço de informações referentes aos stocks
de mercadorias, industrias, producções, meios de transporte
e tudo o que se relacionar com as necessidades do material,
viveres e equipamento da esquadra, em qualquer logar onde
possa se encontrar em tempo de guerra.
2. Completo sigillo em todos os dados logísticos fornecidos pelos estados maiores.
3. Compilação e estudo de tudo o que se referir á legislação de Fazenda, com applicacão na Marinha.
4. Organização de instruccões e regulamentos necessarios
ao serviço de Fazenda e contabilidade.
5. Organização de instruccões para a correspondencia e
fórmulas officiaes a serem adaptadas na Marinha, que não
sejam da attribuicão do E. M. A.
6. Informações necessarias á D. P. e ao E. M. A.
relativas ao pessoal do serviço de Fazenda, incluidn effectivos. Jotacõ~s A detalhes para instrucção.
0

CAPITULO V

Disposições geraes

Art. f5. No prazo de 30 dias, a contar da publicação do
presente regu_lamento, o D. G. F. submetterá á approvação
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do ministro um projecto de Regimento Interno, contendo os.
detalhes de organização e administração da repartição, dentro
r! as normas e disposições ora prescriptas.
.
Paragrapho \mico·. Periodicamente poderão ser feitas,
por aviso do ministro, as modificações no Regimento Inter·no
que as necessidades do servico e a experiencia forem indicando.
Art. 16. Este regulamento entrará em vigor tres dias
depois de approvado pelo ministro 9 Regimento Interno, na
fôrma do artigo anterior.
Art. 17. Os serviÇ,OS realizados actualmente pela Dl.recloria Geral de Contabilidade passarão a ser executados peia.
Directoria Geral de Fazenda. de accôrdo com o presente regulamento o na fórrna. estabelecida no Regimento interno da
repartição .
Art. 18. O Dept,sito Naval passará a ficar subordinado
t- Dirrr.toria dr. Fazenda, sendo os serviços executados de accôrdo eom as disposições deste regulamento, na fórma est.atJelccida no Regimento Int~rno da directoria e pelo rcgnlf> ~
mento que fôr approvado para n referido deposito.

CAPITULO VI

Disposições transitarias
Art.. 1g. Os actuaes ftmccionarios da Directorla Gera1.
rle Contabilidade da Marinha terão exercício nas divisões D.
F. 1, D. F. 3 e D. P. 4, d~ aecôrdo com o que fôr determ1nado pelo dircctor g13ral, respeitados os seus direitos. vantagens, honras e re6aiias concedidas pelos regulamentos at/\
agora em vigor.
~ Lo O cargo de director geral de Contabilidade fica extincto, podendo, entretanto, o act.ual director servir junto
ao D. G. F .. ou na chefia rle uma das divisões, a juizo cto
ministro.
§ 2. 0 O sub~director do quadro de funccionarios da Contabilidade terá funcções junto ao D. G. F., na qualidade de
~onsultor.

Art. 20. As vagas que se derem no quadro do pessoal da
actual Directoria Geral de Contahiliriade continuarão a sPr
preenchidas por accesso, de acctlrrio com as disposições actualmente em vi~or, não sendo, porém. feitas novas nomeacões
nos cargos iniciaeR, uma vez qup, sc.ia effectivado no cargo.
na primeira vaga, o actual 4° offieial infPrino approvario no
111fimo concnrso.
Art. 21. O pag·arlor e o~· fieis da. pagadoria r,ontinna"'no
nffectm: ao serviço que hojP lhes incumbe. fnnecionanrlo na
divisão correspondente.
Art. 22. Todas as disposir:ões de leis e regulamentos q11e
s:;n rPfPrem no director geral rlc Contabilidade rla Marinha
on :i Direr.torin GP.ral dn Gontahilirlarle. appHcar-se-hão 3.0
dircctor g·t~ral de Fazrmrla · ou :l Direct.orin rle Fazf"ndn rln
MinistPrio da Marinh&.
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Art. 23. Até 31 de dezembro do corrente anno poderão ser feitas no present.e regulamento as alterações indicadas pela experiencia.
Gabinete do ministro da Marinha, 15 de maio de 1924.
- Alemandrino Faria de Alencar.

DEGRETO N. 16 .190 -

DE

21 DE

MAIO DE

1924

Jndu,stric,Gesellscha(t ·für Brasilien para continuar a (unccionar na
Republica

Conf!Prlt? autm·iznrão á Schweize1•isr-hc Handel.ç-unrl

O Presidente da Republica dos Eslados Unidos do Brasil,
alfnndendo ao que requereu a Seohweizerische Handels_und
Indu~f.ric-Gesellschaft. für Brasilien (Sociedade Commnrcial c
Industrial Suissa no Bra8il), autorizada a funccionar na Republica pelo decreto n. Hl. 364, de 23 de jnlho de 19·13, e devidamente representada, decreta :
Artigo uni co. E' concedida autorização á Schweizerische
Handels-und Industrie-Gesellschaft. für Brasilien para conti_
nuar a funccionar na Republica, com as alterações feitas nos
~eus r.s!:Jtutos em virtude das resoluções adoptadas nas. assemhlP-a~ geracs dos respectivos acr..ionnista.s realizadas a iR de janniro de 191·H, 18 de setembro de 1920, 22" de fevereiro de 1922
e 2~3 dr novembro de 1923, ficando a referida sociedade obrigada a observar as mesmas clausulas que acompanham o deereto n. ·J0.36t de 2.3 de julho de 1913 e a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1924, 103" dP.. Inde.pendeucia '·' 36° da Republica"
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Migw~l

DECRETO N. 16.491 -

Calmon du Pin e A lmr>idn.

DE

21

DE MAIO DE

1924

Emancipa o Nucleo Colonial "Senador Corrêrt", no Estado do
Paraná

O Presidente da Republica dos Estados. Unidos do Brasil.
de accôrdo com o paragrapho unico do art. 227 do regulament.n
a que se refere o decreto n. -9.081, de 3 de novembro de 1911.
resolve declarar emancipado o Nuclco Colonial "~enador Corl'f~a", no Estado do Paraná.
Rio de Janeiro, 21 de maio rlfl 1924. 103° rla Jndependencia e 3()" da Jlepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEA.

Miqu.el Cn:lmon du Pin e Almeida.
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DEORE'I'O N. 16. 492 -

DE

21 DE ,M'AIO

DE

1924

Transfere a séde da Estaçiio Ge1·al ele Experimentação de
Escada, em Pernambuco, para Barreiros, no mesmo Estado

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorizaç.ão contida no al't. 17 4, verba 16", consignação Material n. L alínea e, sulJ-consignação n. 29 da lei
n. 4. 793, de 7 'de janeiro de 19.24, resolve transferir a séde
da Estação Geral de Experimentação de Escada, em Pernambuco, para Barreiros, no mesmo ERtado.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1924, 103" da Independencia c 36° da Republica.
AH.THUB. DA SILVA BER~AHDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.493-

DE

21 DE

.MAIO DE

192-1

Concede a Dunuan, llood & Co., Inc. autorização para fnnccivnm· na Republica

O Presiuente da Republica dos Estados Unidos do Brasí!,
aUendenLlo ao que requereu a sociedade anonyma Dungau,
Hood & Co., Inc., com séde em \Vilmington. Dela\vare, Estudos Unidos da America, e devidamente representada, de-·
c.:L·ela:
Artigo unico. g• concedida á sociedade anouyma Dungau,
Houd & Co., Inc. autorização para funccionar na Republic:J.
cem os estatutos que apresentou e mediante as clausulas quu
a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos
1\egocios da Agricultura, Industria e Commercio. ficanúo a
mesma sociedade ubrigaâa a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 1921, 103° da Independeucia e 36° da Republica.
AR'l'HUH. DA SILVA BEJ{N.UlDES.

Miguel Calmon du, .Pin c Almeidu.

CLAUSULAS QUE ACOMPANHAM O DJ<~CRETU N.

16.493,

DES'l'A DATA

I
_
-l sociedade anonyma Dungan, Hood & Co., Inc. (~ u!Jrl-~a~a. a ter um representante geral no Brasil, com Jlleuos e

l!lumtados pudores para tratar e tlefinitivamenLe resolver ad
qucs.tões que ~e suscitarem, quer com o Governo, que1· com
partiCulares, podendo ser demandao o e receber citaç.ão lu icial pela sociedade.
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II

Todos os actos que prat.iear no Brasil fir-arilo sujeif0s unicamente ás respectivas leis e regulamentos ~l ú jurisdirção de
seus t.ribunaes judieiarios ou administrai i vot', sem qun, em
V!mpo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
f·xcepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições nã,,
poderão servir de base para qualquer reclamação eonc~!rnento
á execução das obras ou serviços a que ollcs se referem.

irr
Fica dependente de autori1.ação do Gov~rno qualqunr alteração que a sociedade tenha de fazer nos r~spedivos estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funcciunar na
Republica si infringir esta clausula.

IV
Fica entendido que a autorizaç5.o é dada sem prc,iuizo do
principio de achar-se a sociedade sujeita ús disposições d~;~
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial se!'Ú punida 1'orn a rnulla d•J
um conto de réis (i :000$) a cinco contos de réis (fi :OOO:B) e,
no caso de reincidencia, com a ca~sação da autorização concedida pelo decreto em vi~·tude do qual baixam as presente t
clausulas.
Rio de Janeiro, 121 de maio de J 924. -Miguel Calmon du,
Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.494-

DE

28

DE MAIO DE

1921

Abre ao Ministerio da Guerra o credito de U :200$ para J)a(Jamento da dif(erença de vencimentos a que teem di1•f?ito os
ministros togados do Supremo Tribunal Milita1·, no cor·rentc
exercicio
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 2° do decreto legi'3lativo n. 4.803 A, de 9 de janeiro de 1924, e tendo ouvido o
Tribunal de Contas, na f6rma das disposições em vigor, re-
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solve abrir ao Ministerio da Guerra o credito de 11 :200$000
(onze contos e duzentos mil réis), para pagamento da differença de vencimentos a que teem direito, no corrente exercicio,
os ministros togados, do Supremo Tribunal Militar, os quaes
c~tão equiparados aos desembargadores da Côrte de AppellaçH.o
do Dist.ricto Federal pelo art. 17 do de n. 149, de 18 de jnlho
de 18!)3.

Rio de Janeiro, 28 de maio de 1924, 103" da Independencia
e 36" da Republica.
ARTHUH. DA SIL\.A BERNAH.DES.

Setembrino de Carvalho.

DECRETO N. 16.495-

DE

28 DE MAIO DE 1924

.4.b1·e ao Alinisterio da Guer·ra o credito especial de 85:910$121

paro. pagamento do soldo devido aos o(.(iciaes do E:eercito
que exercero.m caroos de eleições federaes e estaduaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 46, n. XVI, da lei numero -í.632, de ô de janeiro de 19·23, e tendo ouvido o Tribunal de Contas na fórrna das disposiições em vigor, resolve abrir
ao Ministerio da Guerra o credito especial de 85 :910$121 para
occorrer ao pagamento' do soldo devido aos officiaes do Exer".ito quo exerceram cargos de eleições federaes e estaduaes no
exercício de 1918 e subsequentes, como se verifica da demonstração Junta.
Rio de Janeiro, 28 de maio de 1924, 103° da Independencia
~ 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARD.I!lB.

Fernando Setembrino de Carvalho.

Demonstração do credito especial a que se refere o decreto n. 1ê.495, desta data
Postos

I

Nomes

I!~~~~~~

Periodo

I

§
Tohl

Coronel ........••• Felippe Schmidt•................••... 1 966$666 1 de novembro a 31 de dezemb. ro de 1919 9:604$294
e 3 de maio a 31 de dezembro de 1920. 6:400$000
Tenente-coronel. .. João V. de Abreu e Silva ............. 1, 800$000 1 de maio a 31 de dezembro d~ 1920..... 6:400$000
Tenente-coronel. .. João S. Alves de Carvalho ............ I 800$000 Idem, idem............................. 5:066$664
Major ............. Francisco Antonio R. de Salles Filho .. I 633$333 Idem, idem............................. 2:083$439
Major...•......... Maximino Barreto ......••............ ! 633$333 1 de julho a 8 de outubro de 1920 ••.•.•••
Capitão .........•. Octavio Francisco da Rocha ........... ! 500$000 1 de novembro a 31 de dezembro de 1919 5:000$000
e 1 de maio a 31 de dezembro de 1920. 5:000$000
Capitão ..........• Manoel S. Ferreira Marques.......... 500$000 Idem, idem............................. 5:000$000
Capitão ........... Mario Hermes da Fonseca ........... ·j 500$000 Idem, idem •............................
Capitão ........... Antonio da Costa Araujo Filho ........ 500$000 1 de outubro de 1919 a 31 de. dezembro de 8:500$000
1920 e 1 de junho a 31 de julho de 1921.
Capitão ........... Arthur Ribeiro....................... 500$0DO 1 de junho a 31 de julho de 1920 e 1 de 2:000$000
junho a 31 de julho de 1921............ 1:016$006
Capitão ........... Octavio Pitaluga ...................... 500$000 7 de setembro a 7 de novembro de 1920.. 1:016$666
Capitão ........... Carlos Gomes Borralho ............... 500$000 Idem, idem .............................. 1:152$471
Primeiro tenente .. Luiz Carlos da Costa Netto .......... 383$333 6 de março a 6 de junho de 1918......... 1:156$593
Primeiro tenente .. Tito de Barros....................... 383$333 15 de abril a 15 de julho de 1918 ...•••••• 59:37ê$793

l

·j

lmportancia que se presume necessaria para pagamento a mais dous
tenentes-coroneis, quatro majores e
cinco capitães, por falta de esclarecimentos quanto ás épocas em que
exerceram os mandatos ............ .

Rio de Janeiro, 2S de maio de 1924.

.•••.••.•.•.•.•••••••.•..•...•••.••..•••• 26:533$328
85:910$121
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DEdttE·ro N. 16. 496 -

DE

2s

DE MAio DE

1924

Manda observa1· a& instrucções que 1·egerão os trábalhos da
Delegação Permanente do IJ1'aail á Liga das NaçõeB

o Presidente un. IR1epublicu dos Estados Unidos do llrasil
decreta que sejam observadas as instl'uccõe.s, que com este
baixam, assignadas pelo Ministto tle E5tado das Relações .Exteriores, c que regerão os tr~balhos da Delegação Permanenle
uu Brasil á Liga das Nações.
lliu de Jaueiro, 26 de maio de 1924, 103 11 da lndepéndencia e 36° da Republica.
AltTHOn DA SILVA BERNARDES.

José Feli:c Alves Pacheco.

Instrucçõea que ra,gerão os trabalhos da Delegação
Parmansnta do Sraau ! Ltga das Na;ões
I - COMPOSIÇÃO DA DELEGAÇÃO
ArL I. A Delegação do l3rasil {, Sociedauc da:; Nacões,
creada com o caracter de permanente pelo decreto n. 16. 412,
de 13 de março d.o corrente anno, é constituída do seguinte
pessoal:
a) do chefe da DelegaQão, com oathegoria de Embaixador,
o qual sení o representante do Brasil no Conselho Executivo
da 1Sociedude, o tprestdente da repreMntação nacional ás as...
sembléas e o orgão pri~cipal de ligaçAo das referidas dele ...
gação e representação com o Secretario Geral;
b) de um delegado adjunto, escolhido entre os ministros
residentes, delegado ás assetnbléfls, auxiliar immediato e substituto eventual do chefe da Delegação, quando este não propuzer ao Governo a designação de outro para tal fim;
c) de dous secretar i os, um primeiro e um segundo, tirados de entre os avulsos do Corpo DJ.plomati~o;
d) de c-inco assessores-technicos, a saber:
tJ m para as questões navaes e aereas;
Um ·para as que8tóM militllreg e aereas;
Um para as questries relativas ás communicacões e ao
transito;
Um para as questões economicas e financeira~;
Um para as questões que se relacionem com o "Bureau
lnl.ernational du Travail" .
Art. H. 'fodos esse~ nssesHot·cs deverão, }Jot' intermedio
da Secretaria de Estado das Relflções Exteriores, manter contacto frequente com os ministerios respectivos, de sorte ·a
conheeer bem a orientação do Governo nos assumptos affectos
Leis de 1924 -
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ás diversas pastas e que hajam de ser tratados na esphera
internacional.
Art. III. Os membros brasileiros de outras commissõcs
ou instituições da Sociedade e designados ou eleitos pP-la
me·sma não farão parte da Delega.ção Permanente, mas deverão manter com esta as mais estreitas relações.
Art. IV. Nas conferencias internacionaes que se realizem
por iniciativa directa ou sob os auspícios da Liga e para as
quaes o Brasil for convidado, os. assessores technicos farão
obrigatoriamente parte da Delegação que o Governo escolher
e não terão direito a nenhuma remuneração nova por esse
serviço, salvo o pagamento das viagens, quando a reunião for
fóra de Genebra.

11 - DA SÉDE DA DELEGAÇÃO
Ar L. V. A Delegação lerá séde permanente em Genebra,
onde deverão obrigatoriamente residir todos os seus .membros.
Ella será dotada de uma installação propria e gosará dos
fóros ·de extra-territorialidade, que lhe forem porventura
concedidos pelo Governo Suisso, na fór,ma do art. 7° do Pactp
da Sociedade das Nações, servindo de residencia do chefe da
Delegação e dispondo de accommodações sufficientes para o
trabal'h~ de todo o •pessoal.

III- DO REGIMEN DO TRABALHO
Ar L. VI. O trabalho do delegado adjunto c dos assesso-·
res technicos e dos secretarios será feito normalmente na
séde da Delegação, em horas determinadas pelo chefe della.
.
Quando as reuniões. do Conselho não tiverem logar na
séde da Sociedade ou as commissões technicas se reunirem
fóra de Gep.ebra, o delegado adjunto e os technicos que a ellas
tiwrem de coonparecer o communicarão ;préviamente ao ohefe da Delegação, para que este communique ao Governo e requisite o pagamento das passagens.

IV- DAS ATTRIBUIÇÕES DO PESSOAL
Art. VII. Ao chefe da Delegação compete:
a) dirigir todos os trabalhos da Delegação e dar com frequencia e minudencia conta delles ao Ministro das Relações
Exteriores;
b) representar o Brasil perante o conselho da Sociedade;
c) presidir a Delegação ás assembléas e traçar a orien. tação geral a que os delegados brasileiros deverão obedecer;
d) determinar os serviços que terão de ser executados
pelo delegado-adjunto;
e) designar os secretarios para os trabalhos! fóra da séd~
da Delegação;
f) incumbir O'S assessores technicos do estudo de questões relacionadas com as suas especialidades; approveital-os
no serviço de secretaria, quando o serviço assim o exigir; designal...os para o serviço fóra da séde da Delegação;
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f/) communicar-se direct.amente com os representantes do
Brasil nos diversos paizes, solicitando sua collahora.ção, quanno o serviço o pedir;
h) trazer sempre amplamente informado o Governo sobre
os trabalhos da Sociedade;
i) apresentar até o dia 15 de janeiro um relatorio dos
trabalhos da Delegação e da Liga para ser publicado em Annexo
do Relato rio Annual do Ministerio das Relações Exteriores;
,i) assignar a ~Jorrespondencia rJirigida no Governo e ás
F, mIm ixacta s e Legações;
!c) dar as férias regulamentares e as pequenas licenças de
fnyor, pormitJidas nos regulamentos, ao pessoal da n~Irgaç1in.
Art. VIII. Ao delegado-adjunto compete:
a) substituir o chef~ da Drlrgacão. em sons impedimrlltns, nas l'f'lllliões .rlo ConsPlho ~ na rhrfia da ])plr~ar.:fí.n PPr·mrmente;
b) desompenhar mü~sõe~ que o chefe da Delrgação lhe
rnnferir;
c) tomar parte, cn.mn delegado, nos t.rabalhos das assombléas;
d) fiscalizar o serviço da Secretaria, cujo expediente dist.rihnirá aos secret.ari·os e examinará. antes de ser a.presenf.ndn an ehc:fe da •Delegação;
e) preparar a correspondencia dirigida ao MinistPrio do
Exterior sobre os assmnptos referentes •á Sn:eiedade;
f) receber e encaminhar ao Ministerio do Exterior os relntorios ·o ·estudos dos a<Ssessores f..p_.ehnicos, dP·pois de revistos
JWlo c·hefo da Drlcgação e as rôpias destinadaR :íR (mlras Secretarias de Estado, ~onfQrme a natlJireza de cada assumptn.
Art. IX. Aos assessores technicos compete :
a) representar o Brasil nas commissões t.echnicas da SociNln.de que tratam de suas especialidades;
b) flcsempenhar as missões que lheR forem conf.eridag
pelo clhefe da Delegação .nn ·pelo Governo. na sfide fia Delegneão ou fóra della;
c) estudar todas as questões relativas ás suas especialirlades, em andamento na Sociedade, de fórma a. habilitar a
Delegação a agir. op1portunamente, ·Com perfeito conhec.imento
fios factos, na defesa .dos interesses do BrasiL (' nara dar :ís
fllH'stões soluções que recommendem o espirit.ü rle justica e
n~ propositos el.c•Yados d0 Governo Brasileiro;
d) manter em dia o esfurto rtos assumpfos l'AlativoR á sua
especialidade;
e) enviar, em duplicata, ao .Ministerio do Exterior, por
intermedio do chefe da Delegação Permanente, os J'elatorios.
estudos e pareceres qu0 fizerem, df'ixandn ta.mhPm r,ôpia no
archivo da Delegação;
f) suggerir ao chefe da Delega(iãO e ao Ministerio os alvitre9 e iniciativas quf' julgarem nteis á. marcha dos f;rahalhns a ~cu cargo .
.'\wt. X. .\os seereLarios compete:
a) cumprir as determinações do chefe da Delegação;
b) executai' o serviço conforme fôr distrihnido pelo dP.1egaào-adjunt.o;
c) manter em dia n F:Prviço da Recrotnrin e n cxpedicntn

com ó Ministerio.
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V ...... , DÁS FÉRIAS E LICENÇAS
Art. XI. Todos os membros da Delegação terão direito

a férias de um mez, as qua.es lhes s·erão. dadas pelo chefe da
Delegacão, me<llante pedido escripto do interessado e de fórmn
conciliar sempre essa, concessão com o interesse do servi co.
N§.o scrfio conr.edidas férias a mais de um funccionario da
Delegação ao mesmo tempo. Durante as assembléas nã.o é
permittido a ninguem da Delegação ausentar-se sob nenhum
preteito dP- Genebra.
Art. XII. O chefe da Delegação ~oderá conceder a qualquer de seus auxiliares, fóra do mez da realização da Assemh~éa, ·licenc,:n de faVOT'. p~rmittida nos regulamento~. e que
nan exceda de ·J 5 dias.

a

DISPOSIÇÕES GERAES
Art,. XITI. A actual SP-cção de Limit.es e Actos Internar.innael3 ria ~r~r0f.arin df' Ec;f.arln pa~sla a constituk. simuHnncoment.e. narn fnrlo~ o~ effeifoR, nrna seçcão de Iigacão com
n Sr,cretar·iarln GP.rnJ da Socierlarle das Nacões. dependendo
nesf.e parliculnr rlirechtmPnte do Minisf.ro rio ExtN•ior. Sf)m
prejuízo da subordinar-ão regulamentar da seccão á Direct.oria
Ooral riP. Negnf'io~ Pn.lit.icoA fl Diplomaticos. O resnect.ivo rlirector de sAc~ão providenciará para a organização de uma bí··
bliotheea especializada annexa -e mandará desde logo t.irar
cónia. de t.odo o archivn Teferent..e aos assumntos até hoif!
t.ratados na Liga, remettendo essas copias á Secretaria da
Delegaç§o Perrrianent.e, a qual, por sna vez. diligenciará para
que o Ministerio possua tortos os rlocltmentos relativos aos
trabalhos da TJi~a e do Sem·f!tarfadn GeraJ, e ~. collaboração doR
:repre~ent.anfe<:: n·ffif'ineq on nfin nfficiaP.s rlo Brasil neRSoP.s trabalho~. O rlire('for da secr,ão incumbirá cada. um dos offi··
elaelll qne trnhnlhnm soh Rnaq ordens de acnmnanhar o segui ...
mento da determinados assumptos, de sorte a formar especialistas em cada materfa e conservar em dia os promptuarios ·ou dossiers das diversas questões ou problemas. O mesmo
direotor requisitará' do gahinete a designacão de dactylographos necessarios para o bom e rapido andamento do serviço. EAsos da.ctylographofl serão pagos pela verba ·propria
do gabinete e niio terão titnlo de nomeaç.ão, podendo ser dis~
pan~RdOR em qualquer tempo.
Art. XIV. O Governo expedirá decretos nomeando consnlt.ores honor·arfos para os a5:!14nmpt,ns rolacionados com a Sociedade das Nnç.ões todos aouP.llrs qne tiverem representado o
Brasil nas diversas assembléas já realizadas. Esses consultOO'es formarão uma jnnta 011 conselho e não perceberão vencimentos. O Govcrnó, sempre que julgar necess~rio ouvil-os
a respeito de qualquer quc~tão importante traztda a debate
no seio da Liga poderá perlir-Ihes o ::;eu parecer. ou convocai-os para qtw' se reunam soh a presidencia do ronsu1tor
jnridico do Ministerio e se manifestem.
.
Os pareceres assim emittidos serão lavra~os por escrtpto
por um relator designado pelo consultor jurfdtco, ou por este,
quando avocar a funcção, e enviados, com ns assignaturas de
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todos, ao Ministro de Estado, que os fará. presentes ao Presidente da Republica com. a sua opinião, para ·este resolver
de modo definitivo. Qualquer voto em separado que algum
daquelles consultores honorarios entenda apresentar Rerá
tambem remettido juntamente com os pareceres.
Rio ae Janeiro, 28 de maio de f924. - Feli:e Pacheco.

DECRETO N. f6. 497 Cr~a

DE

28

DE MAIO DE

f924

um Consulado honorario em Boston

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização concedida pelo art. 4°, leUra a, rlo decreto n. f4.058, de H de Fevereiro de f920.
Decreta:
Artigo unico. Fica creado um Consulado honorario em
Boston, nos Estados Unidos da America; revogadas as di~
posições em contrario
Rio de Janeiro, 28 de Maio de f924, f03° da Indepenclencia e 36° da Republica .
.AI\THUR DA SILVA BERNARDES.

José Feli:e Alves Pacheco.

DECRETO N. 16.498

-DE

28

DE MAIO DE

1924

Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commercio o
credito especial de 100:000$, para. attender ao pagamento
da subvençã,i de'vlda fl.n P.stado do Maran.hiJ.o, em 19!3,
pela rnanutrmr;ão do Sert'içr, de .4.lgodãn naquelle Estado
O Presidente tia RepubJ ica dos Esf.ados Unidos do Brasil,
tend'o ouvido o Tribunal 'de Contas, na f6rma do disposto no
n. IX d'o art. 32 do· respectivo regulamento e no art. 93" do
'R<egnlamento do Codigo de ·Contabilidade Publica, approvado
p0lo decreto n. 1,5. 7A3, de 8 de novembro de· f 922, e de accôrdo com o art. 80, n. 5, da lei n. 4. 632. de 6 de janeiro
de f 923. resolve abrir ao Ministerio d'a Agricultura~ lndustria e Commercio o credito es·pecial de tOO :000$ para attender ao pagamento cjs subveneft.o devida ao Estado do Maranhão, em i 923, pela manutenção do Serviço de Algodlio naqunlle Estado.
Rio de ,Janefro, 28 de maio de t92·i, t039 da lndependP.ncin e 36• da RepllblfBa.
ARTHTJR DA StLVA BtmNAttOE8.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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DECRETO" N. 16 . .i99- DE 28

DE MAIO DE

1924

Publica a adhesão da Lethonia ás Convenções de Bruxellas de
u; de março de 1886, relativas á permuta de documentos
nf(iciae.r; e outras publicações
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BraAil
faz publica .a adhesão da Lethonia ás iConvencões assignadas
em Bruxellas a 15 de marco de 1886, relativas á permuta de
rlocumentos officaes e publicações scientificas e literariaR.
~ :i pe,rmuta immediata do Jornal Official e dos Annaes e documentos parlamentares, -conforme communicou ao .1\finisf,erio das Relações Exteriores a Embaixada da Belgica nesta
Capital, :por Nota de 6 de maio cor:rente, cu.ia traducção official acompanha o presente Decreto.
Hio de .Janeiro, 28 de maio de 19•24,
dencia e 36° da Republica.

~to3n

da Indepen-

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

TRADUCÇÃ{)
Embaixada da Belgica
N. 532.

Senhor Ministro,
O Senhor Ministro dos Neg.ocios Estrangeiros da Lethonia
participou ao 1Senhor :paul Hymans, em data de .27 de março
de 1924, que o seu Governo declara adherir ás Convenções de
1!l de março de 1886, relativamente:
1°) ás permutas internacionaes dos documentos officiaes
e publicações scientificas ·e literarias;
2°) á permuta immediata do Jornal Official, assim -como
dos Annaes e documentos parlamentares;
Vossa ExceUencia não ignora, .Senhor Ministro, que, nos
f.~rmos das disposições eonvencionaes desses actos diplomat.icos, cabe á Belgica notificar ás Potencia:;; eontractantf'R e
aflherentes as adhesõcs que se verificarem.
:Por conseguinte, tenho a· honra de commnnicar a Vossa
Rxcellencia a adhesão da Lethonia :ís Convf'n<:ÕNl clf' 15 de
março ele 1886, rela.tivas:
1°) ás permutas internacionaes dos documentos officie.es
P- publicaçõe~ sc.ientificas e literaria·s;
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2n) á permuta immediuta do Jornal Ufficial, assim como
dos Annaes e Documentos Parlamentares.
Aproveito esta occasião, Senhor Ministro, para renovar
a Vossa Excellencia as seguranças de mi11ha mais alta consideração.

(ass.

0

.}·

·Barão A. Fallon .

.\. ::;ua Excellencia o Senhor Felix Pacheco, Minü;Lru das
Helaçõe::; Exteriores dos Estados Unidos do Brasil.
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N. 1G.500- FAZENDA - Decreto de 10 de junho
de 1924- Abre, pelo Ministerio da Fazenda,
o credito especial de 1.296:690$864, papeL c
9:000$, ouro, para pagamento de dividas de
exercício findos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.501- FAZENDA- Deereto de 10 de junho de
1924- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 500:000$, para execução dos
Herviços de :trrcca<laçfto do impof';to sobre a
renda .............................. ·.......
N. 16.502- FAZENDA- Decreto de 10 de junho de
1924- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito de 7:048$, para pagamento de differenças de montepio devidas a D. Luiza Me. nescal....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
N. 16.503- FAZENDA- Decreto de 10 de junho de
1924 - Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 1 :017$, para pagar as
pe~sões _devidas a Deolinda Claudina Soares
GuJJD.araes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1G.504-FAZENDA-Decreto de lOdejunho de
1924- Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 4:947$108, para pagamento,
em virtude de sentença judiciaria, a Alexandre
Casseni, fornecedor de diversos artigos para a~
obras do Instituto Electrotechnico. . . . . . . . . .
N. 1().505- :F'AZENDA- Decreto de 10 de junho de
1924- Approva a reforma dos estatutos da

1

1

2

2

3

lV

lNDlCg DOS

ACT08

!>ags,

N.

N.

N.

N.

N.
N.

N.

N~

Companhia de Seguros Maritimos e Terrestres
Pelotense, deliberada pela assembléa geral de
24 de janeiro de 1922......................
16.506- FAZENDA- Decreto de 10 de junho de
1924- Approva a deliberação da Companhia
de Seguros "El Fenix Sudamericano" augmentando o seu capital declarado para as operações no Brasil de 650:000$ para 1.034:000$000
16.507- FAZENDA- Decreto de 10 de junho de
1924 - Abre, ao Ministerio da Fazenda, o
credito especial de 52:398$787, para o pagamento devido a João Baptista l\1angini, em
virtude de sentença judiciaria. . . . . . . . . . . . . . .
16.508- FAZENDA- Decreto de 10 de junho de
1924- Declara sem effeito o decreto n. 16.295,
de 29 de dezembro de 1923, que abre, ao
Ministerio da Fazenda, o credito especial de
9:959$291, para pagamento ao Dr. Augusto
Haddo~k .~oL? c outrm~, em virtude de sentença JUdlcmna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.509-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1MERCIO- Decreto del21 de junho de 1924
- Confia ao Governo do Estado de S. Paulo
a execução, no seu territorio, de 1nedidas de
defesa sanitaria vegetal, constantes de leis e
regulamentos fcderaes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.510- Não foi publicado.
16.511- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 25 de junho de 1924- Crêa a Contadoria Central Ferro-Viaria e approva o ret5pectivo regulamento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.512- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 25 de junho de 1924- Approva os
estudos definitivos e respectivos orçamentos,
na importancia total de 2.619:534$481, de dons
trechos da linha ferrea de Piracuruca a Peripery da Estrada de Ferro CPntrnl do Piauhy,
com a extensão total de 33~o",200.... . . . . . . .
1G.513- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS-- D<~
creto de 25 de junho de 1924- Approva a
planta da explanada para a csta.c;iio definitiva
da Leopoldina Railway Comp~iny, Limitcd,
na Capital Fedei·al, c o projecto da estação a
ser construida pela mesma companhia. . . . . . . •
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N. 16.514- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 25 de junho de 1924- Declara sem
cffcito o decreto n. 15.765, de 30 de outubro
de 1922, que approvou os estudos c orçamentos
e autorizou a construcção de uma variante na
Estrada de Ferro Centro Oéste da Bahia. . . .
N. 16.515-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 25 de junho de 1924- Approva o
projecto e respectivo orçamento, na importancia de 13:824$208 (treze contos oitocentos
e vinte e quatro mil duzentos e oito réis, parn
o augmento e reforma da estação de Camlmrft,
da linha de Catalão, da Companhia l\'Togynn:1
de Estradas de Ferro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.016- RELAÇÕES EXTERIORES - Dcercto
de 25 de junho de 1924- Publica as adhesõcs
do Estado I-'ivre da Irlanda c do Tcrritorio <lc
Tanganyika á Convenção Internacional Hndiotclegraphica, de Londres. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 10.517- HELAÇÚES EXTERIORES -- Decreto
de 25 de junho de 1924 - Publica a adhesilo
da Cidade Livre de Dantzig ás Convenções de
Bruxellas, para a permuta de documentos officiaes c outras publicações. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.518- 1\iARINHA- Deereto de 25 d0 junho
de 1924- Approva c manda ex· r·ntHr o regulamento para o pessoal subalten1o do Serviço
Geral de Machimts da Marinha (:-- Cncrra. . . .
N. 16.519- MARINHA- Deercto de 2.; de junho de
1924- Abre, ao Ministerio <la Marinha, o
credito especial do 1.723:321$0()2, ~~npplemcntar
ús verbas 1a, 8a c 13a do nrt. :m (b lei n. '! .055,
de 30 dc;'agosto de 1922 ...
N. 1G ..120- AGIUCULTUHA, INDUST,UA E ( 'OMMERCIO- Decreto de 25 de jnnho de 1924
-Abre ao l\1illiRterio cb Agricult.nra, Indur.;tria
e Commorcio o credito cRpccial d(' 1:800$, para
occorrcr ao pa.gnmcnt.o da diffcrc'n<;a de Yt~nei
mcntos qnc deixou de rceohcr, no~ cxcrc!eiof'
de 1915, J!ll() c HH7, o linotypista typographico da Direetoria ncral de Esl aJii"tiea ~\nw~yles Coelho ............
N. lfU)21.- AGIUCULTUHA, lNDUSTHIA E ( 'OMMEHCIO -- Decrctó de 2!) de junho dn 1924
- Approva a reforma· dos estatutos da Companhia Leme Ferreira......................
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N. 16.522-- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM~.

MERCIO- Decreto de 25 de junho de 1924
-Concede á Companhia Panificadora Mixed
autorização para funccionar. . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.523- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COM. MERCIO - Decreto de 25 de junho de 1924
- Concede á «Longovica », Compagnie Industrielle et Commerciale d'Exportation, autorização para funccionar na Republica. . . . . . . .
N. 16.524- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
FAZENDA, AGRICULTVRA, INDUSTRIA
E COMMERCIO,_ VIAÇAO E OBRAS PUBLICAS, RELAÇOES EXTERIORES, MARINHA E GUERRA - Decreto de 1 de julho
1924- Concede, pelo prazo de 60 dias, isenção,
em todas as alfandegas do pais, de direitos e
de taxas de expediente, para m~ generos de
primeira necessidade e dá outras providencias
N. 16.525- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 7 de julho de 1924-- Decreta feriado nacional até o dia 12 do corrente mez, inclusive,
no Estado de S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.526-RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 12 de julho de 1924- Proroga até 19 do
corrente, inclusive, o feriado nacional em todo
o Estado de S. Paulo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.526 A- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 14 de julho de 1924- Estende aos
Estados de Sergipe e Bahia o estado de sitio
decretado por 60 dias pelo Congresso Nacional
para a Capital Federal e para os Estados do
Rio de .Janeiro e de S. Paulo . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.527- GUERRA~ Decreto de 17 de julho de
1924- Abre ao ~'Iinisterio da Guerra o credito extraordinario de 5.000:000$, para attender
as despezas decorrentes do actual movimento
sedicioso no Estado de S. Paulo.. . . . . . . . . . .
N. 16.528- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 18 de julho de 1924- Proroga
até 27 do corrente, inclusive, o feriado nacional
em todo o Estado de S. Paulo. . . . . . . . . . . . . .
N. 16.529- GUERRA, MARINHA, .JUSTICA E NEGQCIOS INTERIORES, FAZENDA, VIAÇAO E OBRAS PUBLICAR. AOHTCOL-
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TURA, INDUSTRIA E COMMERCIO E
RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto de 22
de julho de 1924- Fixa a data a partir da
qual deverão ser attendidas as requisições militares no Districto Federal e nos Estados do
Rio de Janeiro, S. Paulo, Paraná e Matto
Grosso....................................

56

N. 16.530- MARINHA- Decreto de 22 de julho de
1924 - Abre pelo Ministerio da Marinh3i o
credito extraordinario de 2.000 :000$, para attender ás despezas decorrentes do actual movimento sedicioso, no Estado de São Paulo. . .

56

N. 16.531 e 16.532- Não foram publicados.
N. 1.6.533-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 26 de julho de 1924- Proroga
até 6 de agosto do corrente anno, inclusive, o
feriado nacional em todo o Estado de São Paulo

57

N. 16.534- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 26 de julho de 1924
- Autoriza o ministro da Agricultura, Industria e Commercio a dar melhor applicação
aos saldos verificados, nesta data, nas consignações II, III e IV do titulo «Pessoal », e I,
II e III do titulo «Material», da verba 25n,
«Sê.rviço do Algodão», do orçamento em vigor,
s~m augmento de despeza..................

57

N. 16.535- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 27 de julho de 1924 -Estende
aos Estados do Amazonas e Pará o estado de
sitio por sessenta dias.".......... . . . . . . . . . . .
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N. 16.536 e 16.537- Não foram publicados.
N. 16.538- JUS_riÇA E NEGOCIOS INTERIORES,
RELAÇOES EXTERIORES, FAZENDA,
VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS. AGRICULTURA, GUERRA E MARINHA- Decreto
de 5 de agosto de 1924 - Manda que a bandeira nacional seja hasteada, em funeral, em
todas as .:t:epartições publicas, durante tres
dias, que serão considerados de. luto nacional,
e determina que não haja expediente hoje nus
referidas repartições, pelo fallecimento do eminente brasileiro Dr. Raul Soares, presidente
do Estado de Minas Geraes ........ , . , . . . . . .
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N. 16.539 _:.::.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES,
RELAÇOES

EXTERIORES,

FAZENDA,

VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO, MARINHA E GUERRA- Decreto de 5 de agosto
de 1924- Rectifica os arts. 27 e 28 do decreto
n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921, que regula a concessão de licença aos funccionarioR
publicos civis e militares da União .......... .

60

N. 16.540- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOHES
-Decreto de 5 de agosto de 1924- Crên na
Policia Militar do Districto Federal mais mn
batalhão de infantaria, um capitão para <·ommandar a companhia de métralhadoraH 0. mn
quadro de Aargentos aspirant<'R, augmcnta o
pessoal do Serviço de Saudc c modific:t OH
effectivos das unidades actuaPs, aRsim como
o actual regulamento nas partes refercnteR á
Escola Profissional e ás promoçõPR dP officiaPR
e de sargentos .....•.......................
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N. 16.541- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 7 de agosto de 1924- Abre ao
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito especial de 15:000$ para pagamento
de vencimentos ao promotor publico do Districto Federal, em disponibilidade, bac}la,rel
José Maximiano Gomes de Paiva, no périddo
de 1 de março a 31 de dezembro do corrente
anno ..................................... .
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N. 16.542-.JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 7 de agosto de 1924 - Abre no
Ministerio da Justiça e Negocios Interiores o
credito extraordinario de 200:000$, para at' tender ás despezas decorrentes do serviço de
combate aos surtos epidemicos de impaludismo
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N. 16.543- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 7 de agosto de 1924 - Manda
fechar por seis mezes, a Liga Nacionalista de
São Paulo ................................ .
N. JG.544- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 13 de agosto de 1924- Autoriza a
transferencia á Companhia Industrial de Ilhéos
do contracto celebrado com Bento Berillo de
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Oliveira, para a construcção, uso e goso das
obras de melhoramentos do porto de Ilhéos,
e approva novo plano das obras a executar,
prorogando o prazo para inicio destas. . . . . .
10.545- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- De
ereto de 13 de agosto de 1924- Proroga ató
7 de junho de 1926 o prazo para a "Companhia Estrada de Ferro de Victoria a Minas"
concluir a construcção da linha de Victoria a
Itabira do Matto Dentro. . . . . . . . . . . . . . . . . .
1G.ri46- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS -D<'creto de 13 de agosto de 1924-- Approva o
projeeto e orçamento para a construcção dn.R
obras nccessarias para transformar <'lll cs!-.n~·fto
o posto tclcgraphico de Poço Preto, no kilometro 424 da linha de R. Franciseo, da. Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio OraiHlP
1ô.ri47- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- D<'creto de 13 de agosto de 1924- Eleva a
396:038$144 o orçamento approvado pelo decreto n. 16.483, de 21 de maio do corrente
anno, para a acquisição de material rodante
destinado ao trecho em trafego da Estrada de
Ferro Santa Catharina, entre Blnmenau c
Hansa....................................
16.548- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DecrETo de 13 de agosto de 1924- Approva o
projecto e respectivo orçamento na importancia de 47:843$695, para a construcção de
um novo posto telegraphico no kilometro
3.55.450 do ramal de Tibagy, da Estrada ck
Ferro Soro cabana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.549- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 13 de agosto de 1924- Approva o
projecto o respectivo orçamento, na importancia de 2.186:998$683, para a construcção,
na faixa interna do caes do porto desta Capital,
de uma estação para passageiros e de um armazem de bagagem, a ser executada pela Companhia Brasileira de Exploração de Portos. . .
16.550-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COlVIMERCIO- Decreto de 13 de agosto de 1924
-Abre ao Ministerio da Agricultura, Industria
e Commercio o credito especial de 1.000:000$,
para attender, no corrente anno, ás despezas
com a introducção de immigrantes no paiz. . .
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N. 16.551- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 13 de agosto de 1924
-Concede á Companhia Usina Vassununga
autorização para funccionar e approva os respectivos estatutos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.552- AGRICUI.JTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 13 de agosto de 1924
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ou companhias que se organizarem especial, mente para ·a fundação da industria dos subproductos do carvão nacional, benzóes, alcatrões, etc...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. N. 16.553- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 13 de agosto de 1924- Cassa o "exequatur"
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N. 16.554- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
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creação de uma repartição internacional de
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N. 16.555-GUERRA-Decreto de 13 de agosto de
1924- Approva as alterações no plano de
uniforme do Exercito, na parte relativa aos
alumnos dos collegios militares ........ ·~....
N. 16.556- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERibRES
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Constant, vaga em virtude do fallecimento do
respectivo professor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.557- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 16 de· agosto de 1924- Abre,
ao Ministerio da Justiça e Ne{;ocios Interiores,
o credito especial de 96:705$230, para liquidar
a divida de fornecimento de gaz, luz, energia.
electrica, telephones, telegrammas e transportes para os Palacios da Presidencia da Republica, de 1920!a 1923. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.558- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 16 de agosto de 1924- Decreta
feriado nacional até ao dia 31 do corrente mcz,
inclusive no Estado de Sergipe . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.559- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORER
. - Decreto de 16 de agosto de 1924- Ahrc
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ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
os creditos especiaes de 1:059$677 e 580$()4!)
para pagamento, no anno de 1923, das pensões
que competem, respectivamente, aos guardas
civis Bartholomeu Araponga e Amaro .Jacomc
de Araujo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.560-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto .de 16 de agosto de 1924- Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocio~ Interiores
o credito de 20:000$, supplementar ao da consignação "Material - Custeio e conservação
de dous automoveis", da verba n. 12 do art. 2"
da lei n. 4.632, de 6 de janeiro de 1923. . . . . .
16.561- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 20 de agosto de 1924 - Regulamenta
o decreto n. 8.448, de 1a de agosto de 1924, na
parte em que dispõe sobre o processo e julgamento dos crimes contra a Constituição da Republica e fórma de. seu Governo, contra o livre
exercício dos podere:-; politieos de <•.onspin:.ção
e de sedição. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.562- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de agosto de 1924 - Autoriza a
celebração de contracto com o governo do Estado de Minas GeraeR para o serviço de navegação do rio São Francisco, com o aproveitamento do material de propriedade drt União,
que é transferido áquelle governo. . . . . . . . . . . .
16_.1)63-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 26 de agosto de 1924 -- Estende
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por 90 dias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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denominado «Ilha dos Pombos», a serem executadas pela «Brazilian Hydro Eletric Company, Limited » . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
16.565- Não foi publieado.
1o.5o6- VIAÇÃO E OBRAR PUBLICAS- Decreto de 27 de agosto de 1924- Autoriza n
trnnsferencia á Companhia. Estrada de Feno
<le Mossoró do contracto eelehrado com Albuquerque & Comp., em 23 de julho de l9Hl,
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N. 16.582- JUSTIÇAyE NEGOCIOS INTERIORES
· - Decreto de 4 de setembro de 1924 - Abre
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 71 :510$, para pagamento
das gratificações a que fizeram jús, no anno
de 1922 e no periodo (le 1 de janeiro a 30 de
setembro de 1923, o chefe e os engenheiros da
Commis~ão de Limites Par:-tnít-Sn.nt.a Cntharina.......................................

154

N. 16.583- JUSTIÇA E NEGOGIOR INTERIORES
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ao Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 69:726$880, para liquidação da divida da União com Leon Hirsch

155

N. 1H.584- FAZENDA- Decreto de 5 de setembro
de 1924 - Revoga o decreto que concedeu ú
Companhia de Seguros Terrestres e Marítimos
"Iris", cmn séde na capital do Estado de Pernambuco, autorização para funceionar na Republica e cassa a respectivn emta patente.. . . .

155

N. 16.585- FAZENDA- Decreto de .5 de setembro
de 1924- Approva a deliberação da Companhia de Seguros "Gren.t American Insurànce
Company", n.ugmentando o seu capital de
$10.000.00.00 p:trn $12.500.000.00. . . . . . . . . . .

15ü

N. 16.586- FAZENDA--- Decreto de 5 de setembro
de 1924- Cassa a autorização concedida á
associação Mutualidade Catholica Brasileira
para funccionar na Republiea. . . . . . . . . . . . . . .

15ü

N. 16.587-- FAZENDA-- Decreto de 5 de Hetembro
de 1924 - Crêa. em Ponta Poran, no Estado
de Matto Grosso uma mesa de rendas alfandegada, con1 o pesscal, vencimentos e material
da de Bella Vista, no mesmo Estado. . . . . . . .

157

N. 16.588- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 6 de setembro de 1924- Estabelece a condemnação condicional em materia
·penal.....................................

15D

N. 16.589- Não foi publicado.
N. 16.590-JUSTIÇA E NEGOCI08 INTERIORES
--Decreto de 20 de setembro de 1924-'- Approva o regulamento das casas de di versões
publicas...................................

161
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N. 16.591- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 10 de sete1nbro de
1924 - Concede a Fortunato Bulcão ou a empreza que organizar os favores constantes do
decreto n. 12.944, de :30 de umrço de 1918, e
do decreto legislativo n. 4.246, de 6 de janeiro
de 1921, para o desenvolvimen1,o tb industria
siderurgica c mctallurgica .......

180

N. 16.592- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 10 de setembro . de
1924 - Approya o regulan1ento para o registro
de casas commerciaes que negociem em RcInentes ......................

186

N. 16.593- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 10 de setembro de
1924 - Concede á sociedade anonyma The
Armco International Corporation autorização
para funccionar na Republica .....

188

N. 16.594- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 10 de setembro de 1924- Abre
ao Ministerio da .Justiça e Negocios Interiores
o credito especial de 75:157$500, para liquidação dos compromissos assumidos pelo Governo com a realização dos funeracs e das exequias do Senador Ruy Barbosa .........
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N. 16.595- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIOREH
- Decreto de 10 de setembro de 1924 - Approva os trabalhos de demarcação de limites
entre os Estados do Paraná e Santa Catharina .............................
N. 16.596- FAZENDA- Decreto de 10 de setembro
de 1924 - Habilita a Companhia N acionai de
Seguros de Vida «Sul America » a receber,
em transferencia as apolices de seguros de vida,
dotaes e de rendas vitalicias, emittidas no
Brasil pela «New York Lifc Immrance Company ».. .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
o

••

o

o.....

N. 16.597- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 17 de seten1bro de 1924 - Suspende no dia 21 do corrente, em todo o Estado
de S. Paulo, o estado de sitio prorogado pelo
decreto n. 16.579, de :3 de setembro de 1924
N. 16.598-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 17 de setembro de 1924- Abre

190

190

192
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N.

N.

N.
N.

N.
N.

N.
N.
N.

ao Minist.erio da Justiça e N egocios Interiores
o credito especial de 46:737$419, para pagamento a D. Anna Borges Barata Ribeiro dos
vencimentos que seu marido deixou de receber,
na qualidade de lente cathedratico da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, emquanto exerceu o màndato de senador........
16.599-- MARINHA- Decreto de 17 de setembro
de 1924- Altera os arts. 1", 3", 4° e 14, do
regulamento para a Directoria do Pessoal da
Marinha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.600- MARINHA- Decreto de 17 de setembro
de 1924- Approva c manda executar o regulamento para a Directoria. de Aeronautica do
Ministerio da Marinha..... . . . . . . . . . . . . . . . .
16.601-l\fARINliA- Decreto d(~ 17 de setembro
de 1924- Approva c manda executar o regulamento para a Directoria de Engenharia Navai
16.602- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 17 de setembro de 1924-- Extende ao Estado do Paraná o estado de sitio
decretado até 31 de dezembro do corrente anno
para os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo,
Matto-Grosso, Sergipe, Pará, Amazonas e Bahia
16.603 - Não foi publicado.
16.604- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- De·
ereto de 17 de setembro de 1924- Approva.
o projecto c orçamento, na importam:ia de
181:058$825 (eenLo e oitenta e um contos
dncoentn c oito mil oitoeentos c vinte e cinco
réis) para eonstru('ção de uma variante entre
os kilometros 247,•.)98 c 248,68782 Norte da
linha Itararé-Urug '~ay. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.605- GUERHA- .)ecreto de 17 de tlctembro
de 1924- Altera a alinea a do art. 30, do
regulamento da E:~cola de Estado-l\iaior.....
16.606-GUERRA,.-Decreto de 17 de setembro
de 1924 - Approva o regulamento para o
Serviço de Intendencia da Guerra. . . . . . . . . . . .
HU>07- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\1MERCIO- Decreto de 17 de setembro de
1924-Revoga os decretos pelos quaes foi concedida autorização a Universal Pictures Corperation para funccionar na Republica e cassa
as respectivas cart.as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

193

193

1::4

1UU

20:1

205
20ü
20G

237

XVII

no POn rm F. X F.r.t '1'1\T

Pags.

N. 16.608- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 20 de setembro de 1924 - Suspende,.no dia 28 do corrente, em todo o Estado
de S. Paulo, o estado de sitio prorogado pelo
decreto n. 16.579, de 3 de setembro de 1924
N. 16.609- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 20 de setembro de 1924 - Suspende, no dia 21 do corrente, em todo o Estado da Bahia, o estado de sitio prorogado
pelo decreto n. 16.579, de 3 de setembro de
1924......................................
N. 16.610- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de setembro de 192-1- Abre, ao
Ministerio da Viação c ObraB Publicas, o
credito éspecial de sete mil e quinhentos contos
de réis (7.500:000$), para despcz:1s de construcção dos prolong1mentos e ramaes da
Estrada de Ferro Central do Brasil. . . . . . . .
N. 16.611- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de setembro de 192·1- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o
credito especial de 3.000:000$, apolices, para
attender ás despezas com as obras de construcção elo ramal. de Barra Mansa a Angra
dos Reis, da. Estrada de Ferro Oeste de l\1inas,
c autoriza a respectiva emissão de apolices.. .
N. 10.612- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de setembro de 1924- Approva o
projecto e orçamento na importancia de
15:156$908, relativos á construcção de um
boeiro em arco no ramal de Passos da Rêde
de Viação Sul-Mineira a cargo da Companhia
"Mogyana de Estrad~s de Ferro". . . . . . . . . . .
N. 1G.613- RELAÇÕES EXTEIUORES - Decreto
de 24 de setembro de 1924- Promulga os Protocollos contendo emendas aos artigos 6, 16 e
26 do Pacto da Liga das Nações. . . . . . . . . . . . •
N. 16.614-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 26 de setembro de 1924 - Suspende, no dia 28 do corrente, em todo o Estado
de Sergipe, o estado ele sitio prorogado pelo
decreto n. 16.579, de 3 de setembro de 1924...
N. 16.615- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 30 de setembro de 1924- Supprime o Consulado honorario em Düsseldorf.... . . . . . . . .
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N. 16.616-RELAÇOES EXTERIORES- Decreto
de 30 de setembro de 1924- Supprime o Consulado honorario em Addis Abbaba ... ·. . . . . . .
N. 16.6i7- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 30 de setembro de 1924 - Supprime o Consulado honorario em Damasco. . . . . . . . . . . . . .
N. 16.618-RELAÇÕES EXTERIORES- Decreto
de 30 de setembro de 1924- Supprime o Consulado honorario em Haifa..................

251

251
252

N. 16.619- R~LAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 30 de setembro de 1924- Reduz a categoria da Representação Consular em Caracas.

252

N. 16.620- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 30 de setembro de 1924- Crêa um Consulado honorario em Bombaim. . . . . . . . . . . . . .

253

N. 16.621- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 1 de outubro de 1924Abre, ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial de duzentos contos
de réis (200:000$), em apolices, para attender
ás despezas do ramal de Urussanga. . . . . . . . . .

253

N. 16.622- FAZENDA- Decreto de 1 de outubro de
1924- Concede autorização á Sociedade Anonyma Companhia de Seguros Scarpa, para
funccionar na Republica e approva os respectivos estatutos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

254

N. 16.623- MARINHA- Decreto de 1 de outubro
de 1924- Crêa o commando em Chefe da Esquadra Brasileira, sob a fiscalização geral e
orientação superior do Estado-Maior da Armada, e dá outras providencias . . . . . . . . . . . . .

255

N. 16.624- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 1 de outubro de 1924- Expede
instrucções ao interventor no Estado do Amazonas.....................................

257

N. 16.625- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 1 de outubro de 1924
- Supprime os cargos de chefe e assistente de
Laboratorio de Microbiologia do Sólo, do Instituto Biologico de Defesa Agrícola. . . . . . . . . .

259

N. 16.626- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Decreto de 1 de outubro de 1924
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- Concede á sociedade anonynm Companhia
Italiana dei Cavi Telegrafici Sottomarini autorização para funccionar na Republica. . . . . . . .

259

N. 16.627- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 1 de outubro de 1924- Publica a ratificação
da Servia, Croacia e Slovenia dos actos do
VII Congresso da União Postal Universal, de
Madrid, em 1920. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

261

N. 16.628- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 1 de outubro de 1924- Publica a adhesão
da Syria e do Libano, á Convenção Internacional de Berna, revista em Berlim, para a protecção de obras litterarias e artísticas . . . . . . . .

262

N. 16.629- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 8 de outubro de 1924- Autoriza a
acquisição e adaptação de dous automoveis
para o serviço de inspecção da linha da Estrada
de Ferro Bahia e Minas de accôrdo com o
orçamento elaborado pela «Companhia Ferro
Viario Este Brasileiro», na importancia de
16 :800$000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.630- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 8 de outubro de 1924- Autoriza a exclusão, do inventario das obras da b:rra do
Rio Grande, de um trecho da linha ferrea da
pedreira do Capão do Leão, e determina a incorporação desta á rêde de viação ferrea federal
arrendada ao Estado do Rio Grande do Sul.
N. 16.631- GUERRA- Decreto de 8 de outubro de
1924- Approva o Regulamento para o Serviço
de Engenharia.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.632- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 8 de outubro de 1924
- Concede á sociedade anonyma ·Brazil Plantations Syndicate, Limited, autorização para
funccionar na Republica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.633- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES,
FAZENDA, AGRICULTURA, INDUSTRIA
E COMMERCIO,_ VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS, RELAÇOES EXTERIORES, MARINHA E GUERRA - Decreto de 11 de
outubro de 1924- Concede, a partir desta
data e até 31 de dezembro proximo futuro,
isenção, em todas as alfandegas do paiz, de

263

264
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direitos e taxas de expediente para arroz, banhcv,
carne secca ou xarque, bat.atas, feijão, leite
condensado, manteiga e milho............. . 292
N. 16.634- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 15 de outubro de 1924- Approva
o projecto e orçamento, na importancia de ...
60:868$193, para construcção de um posto telegraphico no kilometro 448 do ramal de Ti293
bagy, dtt Estrada de Ferro Sorocabana.......
N. 16.635- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto·de 15 de outubro de 1924- Approva os
projectos e orçamentos para a construcção das
officinas, ro·l unda, escriptorio da locomoção etc.,
de Estrada de }j"erro Central do Piauhy, nas
proximidades da cidade de Parnahyba . . . . . . . 294
N. 16.636- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 15 de outubro do 1924- Autoriza a
transferencia, á Companhia Pernambucana de
Industrias c Estradas de Ferro,. no contracto
celebrado com Antonio l\Iendes FernandeR Ribeiro, para a construcção de uma estrada de
ferro do município de Barreiros ás proximidades
da Villa de Sertãozinho, no Estado de Pernambuco,_ e proroga os prazos para conclusão da
mesma linha ferrea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
295
N. 16.637- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 15 de outubro de 1924 -- Approva o
projecto e orçamento, na import~ ncia de ....
12:725$555, p~ua construcção de um desvio e
embarcadouro de gado na estação de Araguary,
da Companhia Mogyana. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
296
N. 16.638- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 15 de outubro de 1924- Revoga o
decreto n. 15.686, de 15 de setembro de 1922. 296
N. 16.639- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COJ\1MERCIO - Decreto de 15 de outubro <le
1924 - Abre, ao Ministerio da Agricultura,
Industria e Commercio o credito especid
1.537:258$030, para attender ao pagamento
de despezas realizadas nos exercícios de 1920,
1921 e 1922. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
297
N. 16.640- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto
de 22 de outubro de 1924 - Publica a adhesão
do Luxemburgo á Convenção de Bruxellas,
298
relativa á publicação de tarifas aduaneiras.. .
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N. 16.641 -RELAÇÕES EXTERIORES - Dcereio
de 22 de outubro de 1924- Publica a adhesão
da Palestina á Convenção de Berna de 1908,
para a protecção de obras litterarias e artisticas e ao Protocollo de 1924, addicional á dita
Convenção. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

298

N. 16.642- RELAÇÕES EXTERIOHES - Decreto
de 22 de outubro de 1924 - Publica a adhesão
da Syria e do Líbano á Convenção para a protecção da propriedade industrial e ao Ajuste
sobre repressão das falsas indicações de procedencia de mercadorias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

300

N. 16.643- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS - Deereto de 22 de outubro de 1924- Transfere ao
Governo do Estado da Bahia as obrigações e
direitos da União, relativamente á exploração
do serviço telephonico naquelle Estado. . . . . .

301

N. 16.644- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 22 de outubro de 1924- Proroga por
dous annos o prazo fixado para a Companhia
Geral de Melhoramentos no Maranhão concluir a execução dos serviços de que é contractante.....................................

302

N. 16.645- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 22 de outubro de 1924 - Modifica o
projecto dos novos arruamentos na zona do
caes do porto de Recife, approvaclo pe1o decreto n. 14.532, de 10 de dezembro de 1920, no
sentido de evitar a demolição da torre do
«Malakoff >t e conservar os terrenos do ex-Arsenal de Marinha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.646- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E FAZENDA- Decreto de 22 de outubro de 1924
- Autoriza a celebração de accônlo com The
Great 'Vestem of Brazil Railwa.y Company,
Limited, para acqui8ição de materiaes e execução de melhoramentos mn diversas linhaR
ferreas federaes que lhe estão arrendadas . . . . .
N. 16.647- MARINHA- Decreto de 22 de outubro
de 1924 - Destaca do Arsenal de Marinha do
Rio de Janeiro a Directoria do Armamento e
o Serviço de Radiotelegraphia. . . . . . . . . . . . . .
N. 16.648-MARINHA E FAZENDA-Decreto de
22 de outubro de 1924- Abre, ao MiDisterio
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da Marinha, o credito especial ele 2.J :000$, em
apolices da divida publica, que deverão ser
entregues ao capitão de mar e guerra Alvaro
~une~ de Carvalho........................
~08
N. 16.649- FAZENDA- Decreto de 22 de outubro
de Hl24 - Abre ao Ministerio da Fazenda o
credito especial de réis 75.000:000$, para occorrer ao pagamento do augmento de vencimf'ntos, salarios, jornaes, diarias ou mcnsalidrules de que trata o art. 258 da ki n. 4.7fl:~,
de 7 de janeiro do corrente anno. . . . . . . . . . . .
:108
N. 16.650- F,\ZENDA- Decreto de 22 ele outubro
de 19:!4- Organiza definitivamente a Contadoria Central ela Hepublica c approva o f'eu
regubmcnto............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
309
N. 16.651-- .JUSTIÇA E NEGO< ~IOR INTEHIOHER
- Decreto de 23 de outubro de 1924 -- Abre ao
Ministcrio ela Justiça e Negocios Interiores o
crC'lito especial de 2. 9f\5 :000$, para pa!!;anwnto,
em apulices da divi<la pihlica interna, <las dP~
pezas eom a acquisi~'iio da proprir<l:ule intPllectual das obras do senador Ruy Barbosa c
da casa em que o mesmo residiu, nesta cidade,
com a bibliotheca, os m:um~criptos c o archivo.
:J53
N. 16.652- MARINHA- Decrcio (lc 29 de outuhro
de 1924- Reduz o numero de eapitães-1 <'nentes elo Corpo da. Armada. . . . . . . . . . .
:153
N. 16.653- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 29 de outubro de Hl24- Proroga por
clous annos o prazo fixado para o lançanH·nt o c
aterramento dos cabos submarinos entre a eidade do Rio ele Janeiro c as de Roma c 1\fontevidéo, dos qunPs é <:OJI('('Ssionario Eurico
Schock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
::5-1
N. 16.654- JUSTIÇA E :-.JEGOCIOR INTEIUORES
-Decreto de 29 de out.uhro de 1924- Abre
ao Ministerio da Justiça e Ncgocios Inü~riores
o credito especial de 709:135~092, para oeeorrcr
as despezas decorrentes da (·reação ck nm 1mtalhão na Policia Militar do District o Federa I.
:>,5-1
N. 16.655- FAZENDA- Decreto (le 5 de novembro
de 1924- Estende :w sal os f:tvores constan1eR
do decreto n. 16. G:13, de 11 de outubro de 192!
35.f)
N. 16.656- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 5 de novembro de Hl24 --- Approva 0"
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projectos e respectivos orçamentos, na importancia total do 515:210$705, de diversas obras
o fornecimentos para a linha em trafego da
Estrada de Ferro Santa Catharina, entre Blumenau e Hansa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1G.G57- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 5 de novembro de 1924- Approva o
re11;ulmwmto dos serviços civis de radiotelegr:lphia e radiolt·lephonia.... . . . . . . . . . . . . . . .
K 1fi Gf>R -- VL\ÇAU E OBRAR PUBLICAS- De<'rdo df' :> de novrmbro de 1924- Approva o
wojccto c o orçamento, na importancia de
2:í :418$28() (Yint c~ e cinco contos quatrocentos
<' dezoito mil dl!ímntos e oitenta c nove róis)
p:l m t·ons1 ntr·ção de uma estação de 3a dasse
PJJI .Jarar:tca, rro kilome'Lro 387.4:14- da linha de
S. Fr:mcisco, na Estrada de Ferro São PauloRio Gramlc...................... . . . . . . . . .

355

356

379

N. lü.G5!J -- HELAÇÕER EXTEIUORER - Decreto
de!) de novembro de 1924- Publica a adhesão
da Greeia a artos internacionaes relativos á

protecçi'i.o da propriedade industrial. . . . . . . . . .

380

N. IG.GGO- RELAÇÕES EXTERIOHES - Decreto
de 5 de novembro de 1924- Publica a adhesão
do P:11w má ao I nstit nto Internacional de Agricnl1 ura, de Hom:t.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

381

N. 16.6Gl-- RlSLAÇÜES EXTERIORES --- Decreto
de 5 de nov<•mbm de 1!)24- Publica a adhesão
do LnxPmlmrgo ao Accôrdo de Madrid, de 14
<k abril de 1:S\1 I, revisto em Bruxrllas em 1900
c em vVa10hington em 1911, relativo ao registro
ini.f•nm(·ion:: I d·::: rnart':JS de fahriea c de <~oml!l('f'('lO . . . . .

382

N. 16.G62 -- RELAÇÜER F.XTERIORES - Decreto
de!) de novembro de 1924- Publica a adhesão
da Nova z(~lancli:,, á Couvcnçiio Sanitaria Interwwional de Paris, de 1912.. . . . . . . . . . . . . .

383

N. 16.G63- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO ---Decreto de 5 de novembro de
1924- Subordina :co Serviço de Inspecção e
Fomento Agrieobs u Efstação de Pomicultura
de Deodoro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

384

N. 1G.6G4- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-- Decreto de 5 de novembro de 1924- De-
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INnlr.E

nm~

.\r.Tn~

Paga

signa galerias da Casa de Correcção como
prisão privativa para detenção por effeito do
estado de sitio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16.665- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
-Decreto de 6 de novembro de Hl2-1- - RPgula o livramento condicional. . . . . . . . . . . . . .
16.666- FAZENDA- Decreto de 7 de novembro
de 1924- Concede á Companhia Nacional de
Seguros Ypiranga autorização para operar em
~<'guros terrestn'~ (' marítimos e approva o~
seus estatutos approvados pebs a~sembléas
gemes extmordinarias realizadas em 19 de
março e 5 de setcmhro de 1924. . . . . . . . . . . .
16.667- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-- DPereto de 12 (lc novembro d1~ 192-t --- Approva
o projeeto c o orç[tlllento, mt importanei:t de
réis 946:939$701 (noveceHtm: c quarenta e Reis
contos novecentos e trinta e nove mil setecentos
e um réis), para as obrns tle modificação do
ramal do Hio Negro, d:t l~sl mda de FPrro d<J
Paraná....................................
16.6()8- GUERRA- Dcerdo tk 12 tk novembro
de 1921- Restaheleee o L" di:-:trido de artilharia de costa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hi.669- GUFiRRA -Jkerdo de 12 de II'Wülllhro
de 1924 --- Approvn o n~gulmnenio para os
exereicios e o c:unb:d c d:t l'a nd la ria (::' edil,'ilo)
1G.G70- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTgRIOIU<;H
- Decreto de 17 de novembro de 192 t -- Approva o Regulamento do Institn1o l\fedil'o
Legal do Rio de Janeiro....................

400

N. 16.671- JUSTIÇA E NEGOCIOR INTEIUOREH
- Decreto de 17 de novembro de 192-t- Estende ao Estado do Rio Grande do Snl o Pstado
de sitio até 31 de dezembro do corrente arll!o

4Hí

N. 16.672- FAZENDA- Decreto ele 17 de novembro
de 1924- Concede autorização á Cmnpanhi::t
"Continental", S. A. de Seguros, com séde
nesta Capital, pura funccion:tr na Hepuhlica e
approva, com modifieaçõc,.:, os ~cus p,;fatuto.c;

416

N. 16.673- AGRICULTURA, INDUSTIUA E COMMERCIO- Decreto de HJ de novembro ele
1924-Substitue a rlausula XV do clecrdo 1111mcro W.591, de 10 ele se1eruhro de HJ2·L.....
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N. Hi.G74- FAZENDA- Decreto de 20 de novembro
de 1924- Autoriza o ministro da Fazenda a
emittir apolices da divida publica da União,
tantas quantas forem necessarias para cobrir
a importancia de 2.965:000$, para o fim de
custear a acquisição da casa e da propriedade
intelleetu:d das ohras do Conselheiro Ruy Barbosa......................................
N. lô.Gí5- FAZENDA- Decreto de 25 de novembro
de 1!J24 -- Approva as modificações nos estatutos da Companhia de Seguros de Vida «Sul
Amcrica >>, com ,;éde nesta Capital..........
N. 16.676- FAZENDA- Decreto de 25 de novembro
de 1924- Approva a alteração de estatutos
<b Companhia dt> Seguros TerreR{res e Mp,ritimos I li< lemnizadora, levada a effeito pela
asscmbléa geral extrnordinaria realizada em 19
de agosto de 1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.()í7 --- .JTTEn'lÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decrcio de 2G de novembro de 1924- Suspen< Ie, no dia 3 de dezembro vindouro, em
todo o Efr[.u do do Pará, o estado de sitio prorogado pdo decrPI o n. 16.579, de 3 de setembro
de 1924...................................
N. 16.G78 -- Não foi publicado.
N. lG.()í!J --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS --Deereto de 2!i de novembro de 1924- Approva
o projecto e orçnmento, na irnportancia de ..
G4 :()01$078, para reparos e augmento de um
vão 11:1 ponte do kilometro 510, da linha Catalão, da Companhia Mogynna de Estradas
de Ferro..................................
N. lfU3RO- YIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deereto <lo 26 de novembro de 1924- Approva
o projec! o e orçamento, na importaneia de réis
254:331$505, de nma variante m_, linha em
construcção de Paraguassú a Ibberaba, na
Rêde de Viação F<~nea Federal do Estado da
Bahiq, arrendada {t. Companhia FeiTO- Viarin.
J<; 't;l <~ Bra~ileiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lli.Gf-\1- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Deewto (le 26 de novembro de 192·1- ·- Coneedc
ao Dr. Miguel Conto Filho, ou á cmpre;-;~t que
org:vtiz~u·, autoriz:1çi'ío para construir, Rem onus
par:, o Tlw~onro, wn porto na "Praia do Forno"
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418

419

420

420

421
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e suas immediações, no Estado do Rio de .Janeiro e uma via ferrea ligando esse porto ás
"Salinas Perynas" e á rede ferroviaria do
mesmo Estado, com um ramal para Cabo Frio
N. 16.682- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 26 de novembro de 1924- Ahre ao
Ministerio da Viação e ObraR Publicas o credito eRpeeial de sete mil cento e cincoenta
contos de réis (7.150:000$), para !lel'pezas de
construcção c melhoram<'tltos na Est mda de
Ferro Central do Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.683- MARINHA- {)(•ereto de 26 de novembro
de 1924- Suspende a exe!~ução do decreto
n. 16.237, de 5 de novembro de 192~), na parte
a que se refere o rcgnbnwnto approvado pelo
decreto n. Hi.liOO, dP 17 dr· sdPmhro dn ID21,
provisori:unen1.c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

N. 16.684 - MARINHA - Decreto de 26 de novem! Jro
de 1924-:- Autoriza a promoção de marinheiros,
inferiores e sub-officiacs por serviços rdevantes
N. 16.685- RELAÇÕES EXTEHJOHES -- Dc!~rPt o
de 26 de novembro de 1!)24 -- Promulga os
actos firmados na Quinta Conferencia I. Anwricana, de Saniiago do Chile, em Hl2:3. . .
N. 16.686- GUERRA- Deen~to de 21i de novembro
de 1924 - Abre ao l\Iinisterio da Cnerra
o credito eRpecial de 9.508:(j51$974, para
13n e 14 8 do orçamento rrferent.c ao exer!'Í(•io
de 1922.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.687- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEHJOHES
-Decreto de 28 de novPmbro de 1924 ·--Abre
ao Ministerio ela Jm;tiça c Negocias Interiore;;
o credito especial de 350:000$, para oc!~orrcr ús
despezas com as obras a exe!~utar JJOI' pal:wio;;
da Prcsidentia da Rcpuhli(·a..... . . . .
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1924
.lbrc, pelo Ministel'io da Fazendo, o credito espcciul de
1.296:690$86/í, pa]Jel, e 9:00.0~. ow·o. JWI'rr JIU!f01/IC11to de
divida:; de c:re1·cicios findos
O l're,;iueuf.e da Hevu!Jliea do~ E,;l adu,.; IJ nidu,; do Bra:;i I,
ll:;audo da auto1·ização ron{ ida no ar! ign 1111 ico do decrel.u
u. L 711. de 1ü de julho do anuo wuximo !'indu. e lt~nuo ou\~itJo o Tribunal de Contas, na fôrma do J'egulanwnlo approyado pelo deerPf o n. ·15. 770, de 1 do non•miJJ'U de 1!1:.'.'!, resolve abt'il'. ao l\1inisl.erio da Fazenda. o tTPclifo e,;peeial de
I . :2\lü :G90~HüfJ. papel, c 9 :000;1;, ouro, pat'a aiiL•ndcr ao pagaJllenlo tio diYidas de t•xercirios findos.
Hio de .JanPiro, 10 lle junlw dt• I!J;!í. 111:l" da lmlcpeudeJil:ia ~~ :3Go da Hepublica.
.\nTH Utt D.\ StL\ .\ LlEn:-.<,\JWEs.

n. :1. SuiiiJiuio rirlflt.

DECRETO.\. 1G.001

-IH:

10

llE ,Jl::-<l!U DE

1!1:.'-í

.4.bre, uo Jlinütcl'iu da l'a;enrlu, o crcditu esper:iul de
!)00:000$, pm·a execu~,·iín dos sc1Ti~:os rk UI'I'CC,rfor_'{irJ do
i111posto soln·c a renda
O JlJ'P~i,Jenfc lia ltepullliea do,; {t;~tarln~ l'nidtJ~ do H1·a~il.
uRandu da auf.oriza()ão eonfida na I!'tira IJ, do ~ J :!. do arf. il"
da lei n. I. 7R:;, rln 31 dn dt'ZP!Illll'o do alllllJ pl·oc;iJllt• findo.
r f.endo uuvido o TJ•iiJllual dt~ Confas na f'rít'lila tft• J-cgulanwnto appl'ovado pelo rlecrclo n. JG.770. tfp I dt• llll\·ei11bm
dn 1!)::':?, resoln· abrir. pelo Minisferio cl<1 F'<lzt.•nda. " ct•erlifo

...

AL.1Ub lJU l'UlJMt

1!,~--ELUl'l\U

especial de quinhentos contos rle r1\is (500:000$), para execução dos serviços de arrecaclaçfw do imvosl o sobre a renda.
Rio de Janeiro, 10 de juuhu de
dencia e 36" da Repulllica.

l\J~\,

lU:l" da lnuepcn-

All'l'HUH DA BILVA ili<;IlNAI\UES.

R. A. Sampaio V idal.

DECRETO N. 1G.502-

DE

lO

DE ,ft'NHO DE

1924

Abre, ao Ministeriv da Pazcncla, u Cl'edito de i :O~S.$, pw·a paaamento de di{{erençus rlc uwniCJiio i/cuidas a JJ. Lttizu
Menescal
O l'resiueute da 1\cpulJlica do~ E:,;lado~ Unidos d11 Hra,;il.
usando da autorização contida no al'ligo unieo du dei:l·ulu
n. 4. 731, de 5 de se Lembro do armo proximo findo, e tc•ndu
ouvido o Tribunal de Contas, na fôrma do regulamenl o appruvado pelo decreto n. 15.770, de 1 de novembro de 19:?:?, J'l'solve abrir, ao Ministerio da Fazew!a, o credito e:o~pecial de
7 :048$, para pagamento a D. Luiz a Menesc<!i, das difl'eren~,;as
do montepio deixado f! OI' seu ir·mão, alferes do Exercito, J us1\
Frederico Menescal, correspondente aos lH'riodos de 3 de no:vembro de 1893 a 31 de maio de 19t3.
Rio de Janeiro, 10 de junho de
dencia e 36° da Republica.

19~1.

103" da lndepcn-

ARTUUI\ DA ~!LVA ilEitJ\AI\UES.

R. A. Sampaio Viilal.

DECRETO N. 1G.503 -

DE

10

DE ,JUNHO DE

1921

:Abre, ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 1:017$,
para pagar as pensões devidas a Deolinda Claudiana
Soares Guimarães
O Presüknl e da Repnblica do~ Esl ados Unidos do B1·asil,
usando da aulorização contida no ar!. 1° do decreto legislativo n. 4. 687, de 6 de fevereir·o rte 1923. e tendo ouvido o
Tribunal de Contas. na fúrma do regulanwnto approvarlo pr~ln
decreto n. 1 :J. 770, de 1 rle novembro de 1922. J'e'Hih r•, abril',
ao Ministerio da Fazenda, o credito especial de 1 :017$, para
pagar a Deolinda Claucliana Soares Guimarães, viuva do man~ador do Arsenal de Guerra, Paulo Teixeira Guimarães, as

i;;LhJ&l
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pensões do seu montepio de H de maio de 1!J04 a 1 de dezembro de 1906.
Rio de Janeiro, 10 de jun!Jn de 1U:21, 10:3" da lndcpendeneia e 36" da Republica.
AHTHUR DA t:i!L\'.\ BEilNAIWES.

H. A.. Saiii]Jaiu Vidal.

DECRETO N. 16.504-

DE

10

1924

DE .JUNHO DE

Abre, ao Jlinislerio da Fazendo. o c1·edíto especial de L?li$101],
fiUI'a pa(lamento, em virtude de senlCII('IJ judir:ial'ia, a Alexandre Cossani, fornecedn1· de divei'Sus arli'JOS Jlrll'(! us
obras do instituto Elect7·otrcl111ico

O Presidrn[e da RepuiJlit•a duo; Estado.·; Unidtt:; do Brasil,
usando da autorização contida no artigo unico dn tlcere!o
n. 1. 72éJ A, de 1 de srfPI!lbl'tt tlt• LU23, e lrndo ou,·itlo u Trilmnal de Conl as, na f(trma du l't>gulamr·nltJ appro\·arJo pelo
rlr>t't'rlo 11. iG.TiO. de L dt• Jltlvr~m!tro dr• !!•·:?:?. ,.,.~rJ!\·n. alJrir,
ao J\lini~lt~riu ria Fnzt•llfia, euJ Yit·llitl!~ dt) ~rtJI.t~lll;a jJtdi<'iari:t,
o credito L'Spet•ial de .} :U'I'7$JOH. para Jnganwnto a ,\Jexandre
Ca~sani. twlo funweimenlo de tlivunus al'ligus para as obra~
tio Inslit u tu Eledroleehnit:u.
Hio de Janeiro, 10 de junlto de l!J:.!I, 10:J" tia lndependencia e 36" da Hepublica.
AnTJJL'H iJA

~ILV,\ BEHNARDES.

11. ,L Sampaio Vidul.

DECHETO N. 16.505-

DE

10

DE .JUNJJU DF.

1!!~1

1lpprova a reforma dos estatutos da Cornpanhia de Se(Juro8
Maritirno!l e Terres·res Pelotense, delibenuia pela assembléa aeral rle 24 de janeiro de 1922
O Presidenl e da Republiea do~ Estados Unidos do Brasil,
attentlenrlo ao que requereu a Companhia de Seguros Maritimos e TerrestTes Pelotense; com séde em Pelotas, Estado do
Hio Gmnde do Sul. resolve appr·ovar as modica(;ões feitas nos
e~ I alui os da mesma companhia pela assemblüa geral extraordinaria, r·t~alizada em :?!1 de janeiro de 1922. eunfornw eôP i a da res!Jecli\ a a ela, que a este acompanha.
!Uo de Janeiro. 10 de' junho ele 192,J, 10:l" da lndepentlenc:ia e :36" da Rcpublica.
ARTHUR DA

SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

ACTOS DO PODER E::\l'lCVfl\0

4

DEGitBTO r;. 16.rJoG -

uE

10 n~_.;

JUNHo uE

1\J:?i

ApJn'uiJa a delibm•ação da Companhia de Scyw•os "El Fenix

Suda.mc1'icano" augmentando o seu clr.pital declarado pm·a
os opcmt;ões no Brasil de 6ií0 :000$ 1Janr I . 03q :000.'1000

O Presirleni.l' da Jtppulll ica dos E~latlo~ lJ nido~ do Brasil, alendPndo ao que requet·eu a Gompanhia de ~egut·os "g[
Fcnix Sudamcricano, COIIl Sf)rlc em Buenos Aires, ne.pulJlica
Argentina, aulol'izada a funccionar no Brasil 11elo Jeere! o numero H. !H5. de 15 de ag·osto rle 1\l:?l. resol\·1~ approvar a sua
dPliberar;ão de 1 11 de janeiro de 19:? 1, augnw.ntamlo o seu capital de responsabilidade para as suas opnra1;õcs •no Bra-;il,
de G50 :000!1\ para J :03 11:0008, conl inuamlo a llll'Silla eonqmnhia
sujei la ao J'egulamenLo approvado pelo dccJ·cto n. 14. 59~L de
31 de dezPmbro dP 19:!0, hem corno :ís lei~ e rPgulatncnlos que
IorPm r•xtwdidos ~obre u objccto tle sua~ opcraçõc~.
nio de .Janeiro, 10 de junho de 19~ 11, 103" úa lndependencia e 30" da RevulJlica.
~\HTI! t:ll 11.\

SUAA J3Eili'<Al\LJES.

11. A. Sam}Jaio Vidal.

DECRETO N. 1li.30i ,\.IJre.

ao

Ministcriu

:H:.'J98$787, para o
•

tlo

DE

J()

Fa::.cwlo.

1H'!JU1HCJliu

IJE .IL'="llO Dli
n

co•flilu

l\l~Í

es)H'I'ÍI.Ii

rlc

rlel'ido a .luüo Bn]Jiisla Man-

!fini, c111 riJ·twlc 1/e sr•JIIC/11,'11- ;iwficioria

O Prc~idnntn da l\l'pti!Jlka ""' K;!afl,,,.; \'nido,.; do HJ·a,.:il,
JJ:;amlo rla aulorizar:fto contida nu ar!. I" dtl dniT''io lcr:;isla1h O ll. -Í. (i:3:J. ele R df' janeiro du UI\ !lO fll'll.'dlllU l'indo. l~ i f'J!dtJ
ouvido o TI·iiJunal Je !ioulas, na l'úrma rlo J'l~~·ultUlH'IÜP approYado fJ'~lo decreto n. 13.770. dP 1 flp JW\'I'lfliJJ'u li f' 1\1:!·!. 1'1':,;olve abrir, ao l\lini~lerio da Fazenda. tJ ct·f•dilo ""ll~'t:ial •k
5~ :3!)8~787. pa:·a occotTPI' ao paganwul o do qtlf' ,·. dr•vidn a
.T uão Bapt isla !.\lan;;i ni, em virLutlc d•· Sf'nlc•nl:a .ind ie i ar ia.
fiio de .lanl'iro. lO d1• .itmhn d•· 1\1'! ·.. IO:J" da ludepL'lldem:ia e 3G" da HcvuiJliea.
.\HTHUll IJ,\ SIL\,\ lJEJ::\.\HUES.

ll.

--.w.·~·······~~-

j . Solt!JWÍIJ

hdal.

.~li'"

DECfiRTO N. 1 G. riOR -

nE

IO

rm .lU:\ TIO nR

5

l 0? \

DPclm•o s~m l'{j'eilo n dcc·i'l'fo 11. t6.2.1)ii. !Ir• 2!J de dczcmiJi'o rlc
J!J2.1, I[IIC uúre, rw Jlínistel'io rln Fa~e11do. 11 cJ•erlilo f'SJJPrinl. dr> !J :.();'iOS2fJJ, pm·o Jln(fl!/11 rnto 1111 lll'. i\ 11q nst11 Jlnr/r/ol'!;
LoiJn r• ollli'OS, PIJI. l'i/'111!/1' 1k St'lllellt'll jllliil'ilfl'ia
O Prt'!'\idt•nlr ela Hrpuhliea elos Eslndn~ 1Tnidn:=; do nrusil,
f I'!Hlo 1'111 yi~l a o qur• PXJII.>Z 11 T!'ilnmal I!P Conl a~. Pll1 nfl'ir·.io
n. :lHl. dt• D dP I'<~YPl'Pil't> tdlitllll. l'P~ol\·t•, t!P!'l:ll'at· ~l'rll Pl't'Piln
11 dl'rt'<•lo 11. !ti.:!!);,, dP ."!\1 til' dPzr•ntlll'll "" t!J~:l. ljllf' allJ'r'. ao
.llillí~IPt·i" tia 1.-:,zr•l!tla. o l'n'dil" ••sJwrial dP \1 :w,n!ft;·_>DI. par;t
lli'l'llt'l'i'l' ao pa~anwnlo d" qtti' (· di'\ idn ao D!'. \u~tt,;ln Jladdtwk Loho. Oseat· :-;ampaio \'iantla. Laut·n l'aulino t11• OliYnir;!,
:\la!Hwl Tlieopltiln nnspal' dP Oli\·l'iJ•n. t ']la Ido da Co-:la Dt·tJlllllllll P ,\lt'l'i'tlll rl<' ()]jyr•it·n \'ianna. 1'111 Yil'lllil" di~ ~r·nll'IH:a
.íttdir·ial'in.
llio de .TanPiro, tO dl' .imlll" ilP 10?'1. !0:1'' drt lndr'prndt•nrifl f' :lli" t.lrt 11Ptmblica .
. \ltTllrJl n.\ Rns.\ TIEH:.'-!AnnEs.

n.

A.

Slllll}JOÍO

\'irlol.

('un{in oo Gul'f'l'lll! do Estar/o de 8. J>oulo o r>.J'N'nerín, 110 !Wn
/l'l'ritm·'io, r/t> medi4ns rll' tle{t•so. soni!rrrio 1'1'(/''/nJ, t'0/1sluJi./l's ri,• il'is ,. ,·,•uulo.m••n/os f!'derrws

o

l'l'I'Sidf'JÜP da nPJHLIJ!il'a dll~ Kslado:-; Unidos rio nrasil.
t.sanrlo ria attr·ibuic:ín qui' llti~ r·»nfct'l' o ~ :lo do arl. 'i" da
t :, .n~ti I ui cão Fr•t!Pt'al. rPstJIYP r·nnl'if!J' ao t >ovPrno rlo Esl.adu
de ~. l'auln a PXPrmeiin. llll Sf'!l IPtTilorio. tias !l!Pdida;; dP dPr,,,_·a san il a ria YPg('tal, r·onslanlPs rio dcr·rplo n. l ri. I !lR, de :! i
ilr~ r)pzrmht'O dl' I !J:? I, f'X('f'j)llladns as J'l'i'f'l'l'lll f'S <Í ri~l·alizal'iifl
tlr· ilt!p"l'latiio ,. r•XJllll'lar:iín. pol' yia li'lTPSit·r• nu Jllrtl'iiil.ll:l,
til' planlas \Í\:H 011 p;u·ll'~ YÍ\HS rfp rlrtnla~.

nio r]p .JanPÍl'O, ? I til• ju n]IO dr I!)'!
c :l:J" da ·ficpuli~il'a.

'f,

lll::" ria fndcpcn-

IÍI'Tli'Í:l

AHTfll'TI n \ P.!L\.A Bl·:n:><.\llOES •

.lli(flll'l. Calmon r/11 !'in ,. Almr>irlo.
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·DEC.ll.ETO N, 1G.5H

-DE

25

DE JUNHO DE

1924

()rOa a Contadoria Central Ferro- n·aria e approva o respectivo regulamt?nto
O Presidente da Ropublica dos :::Zstados Unidos do Brasil,
da auf.orização contida no a~r. 210 da lei n. 1. i O:~, de
7 de j&neiro de 1924, decreta:
.
Artigo unico. Fica creada a Contadoria Central Ferro'\ iaria e approvado o regulamento que com este baixa, assignado pelo ministro de Estado da Viação e Obras Publicas.
. ll.io de Janejro, 25 de junho dt~ 1021, 103° da Independencia. e 36° da Republica.
u~ando

J\.RTHUH. DA

SILVA

BERNAHDES.

Francisco Sá.

Jtegulamep.to da Contadoria Central Ferro Viaria
APPROVADO PELO DECH.E'l'O N.

1.6.51 j,

DESTA DAT.\

Art. 1.° Fica creada a Contadr.:ria Central Ferro-Viaria,
para dar execução ao art. f 37 do decreto n. 15.673, de 7 de
setembro de 1922, com o oncargo de liquidar afi COllt.as de
tra1fego mutuo das estradas de ferro de propriedade da UniãtJ
ou por esta fiscalizadas, entre si ou eom outras, e representar
·equellas perante a Contadoria Cert.fral de S. Paulo, como
prescreve a primeira parte do art. 219, da lei n. 4.793, de
7 de janeiro de f924.
§ 1. A Contadoria Central Ferro-Viaria, com sédc nesta
Capital, será constituída pelas estraLas a que se refflre a primeira parto desta artigo, e por ell&s custeada na proporção
~a recoiía dos respecf ivo~ f ransportns em trafego mutno,
&endo de 1 :000$ (um conto de réis) a contribuição mínima
Bnnual.
·
§ 2. As estradas constituídas f1m rêde terão um mesmo
J'Ppresentante, oomo . si fossem urru unica estrada, e assim
serão considerada$ em todos üS actcs que dimanem da Contadoria Central Ferro-Viaria.
§ 9. O pessoal necessario ao•; serviços da Contadoria
Cbntral será fornecido, sem prejuízo das suas garant.ias, pelas
p·oprias e~tradas a eJia filiadas, salvo as excepções que forem
e~t.abelecithts no rPgulamento; e o dwfe, com a dmwminaçã.o
de inspector, ser4 de livro escolha das estradas rrn trafego
· mutuo, nos termos do § 2° daquella disposição legii'lat.iva, devendo a escolha reeahir em pessoa de reconhecida competencia, com tirocínio nos serviços de contadorias ferro-viarias.
Art. 2. As estradas filiadas á Contadoria Central .FerroViaria, com o o})jectivo de desenvolver e facjlitar as suas relações e condicõ~s de trafego mutuo, obrigam-se a promover,
desde já, entre si:
a) a unificação dos Regulamentos de Transportes e das
:P~utas ou classificação geral das mercadorias;
.
0
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b) o estabelecimento de novos convcnios de trafe~o. mu ..
t.uo abrangendo todas as liphas ou rêdos das estradas hhadas,
com a faculdade de poder estender-se ás vias fnrreas filiadas
~\ Contadoria Central de S. Paulo.
Art. 3. o A Contadoria Central Feno-Viaeia se comporá:·
a) dos representantes das ~s.trada~ a olla. filiadas desdf.? a
sua inst.allação e das que se f1harem vosterwrnwnl e, do mspector federal das estradas e do clwfn da 2" di\'isão da Inspectoria Federal das Estradas. O primeiro serêl o represen-·
tante do Ministerio da Viação e Oln·as r>ulllif'a~: n ao mesmo
tempo das estradas directamcnl c adrninislrada~; vela Inspectoria Federal das Estradas; e será ellc subsl i tu ido, nos seus
impedimentos, pelo chefe do gabindc da IllCSJila inspnctoria.1
Servir-lhe-1m de assisten1 c o chefe da 2" divisão, que tomará
parte nas deliberações dos mesmos rnpres<'lll anLcti;
b) de uma commissão de Tarifas, como orgão consultivo,
sob a presidcncia do inspector da Cm1lalloria Cf'nlral, c composta de um representante de cada cst rada dn fnrro, com a
missão principal de estudar as qneslões rclal iYas aos regulamentos de transportes e tarifas ferro-viaeias. nos I<'t·mos do
§ 3° da citada disposição legislativa;
c) do pessoal necessario á execução dos servi<:os da dita
Contadoria, cujo numero, categoria e respRcl i vos Yt\lleimentos
ou gratificações serão fixados em as:·wmhl<~a ordinaria dos alludidos representantes.
Art. 4 .o A commissão de Tarifas poderá sr1' reduzida, para
a boa marcha dos respectivos 1rahalhos. a qual.t·n mnmbros,
sob a presidencia do inspp.c•.tor da Conl adoria CPnlral. eleitos
aquclles por votação direcl a dos mesmos ""PrPs<ml anl cs, adaptando-se temporariamente o Hcgulamenl o da Conunissão de
Tarifas fia' estradas de fer1'o filiadas :j Conl adnt·ia f:entral
de S. Paulo, com as seguinl cs mod i l'iea(:(,rs:
a) o presidente distrilmirú as diH'I'sas quPslõn~; a estudar
entre os quatro membros fia enmmisl'liln. os qual's apresentarão por escript.o o seu parect\1', cujas enndusõPs sPrão examinadas em reunião mensal, JH'occdendo-sP. a l'PSJH'ilo de accôrdo com os art.s. 5°, 6° e 7o daquelle l'(lgulanwnfo P ficando
sem effeito os arls. 1° e 2°, c o ~ !'i" do al'f. :l" do TlJPsmo regulamen1o;
b) a commissão de Tarifas sorú r·pnnYada Iod<is ns annos
em dous dos seus membros, excluídos por sol'l e in, procedendo-se á eleição dos novos membros 11a primnira assmnbléa
ordinaria ile cada anno, a que se rct'nrP. o :u·l. 7". Rt'ndo permitlida a reeleição daquclles mcmln·ns;
c) no caso de ausencia demorada de r(lmlqn('l' dos membros da commissão de Tarifas, por moles I ia ou l ie<~nçoa, a Estrada a que elle pertencer communicar:\ :\ Conlador·ia Central o nome do seu substituto, devenrlo-sP. por·(•m, no easo de
ausencia por mais de um anno, proeerlnr á rlei(:fío de novo
n1f~mbro na proxima assembléa ordinaria qm~ Sf' J'('nnir d(lpois de expirado o referido prazo;
d) as vagas definitivas -que occorrerem dur:ml 0. o anno
Rerão preenchidas provisoriamente pela fôrma inrlíeada na
leU.ra anterior, procedendo-se, porém; á eleição dn Ruhsf.itnto
ou dos substitutos na primeira assf'mhlPa ordin:u·in qnc se
r·Pnlizar.
At·l. 5. 0 As deliberações da Contadoria CPnlral r<·lativas
á adopção de no~as tarifas ou a alterações da!'! vig<·t~IP~. assim
como ás ~~olteracoes dos actuaes regulamentos de transportes

e ás necessarias á le,islacão ferro-viaria ou

decisõe~ "d~entes,

.a
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dependerão sempre da approvação do Governo1 devendo ns
estradas filiadas á mesma Contadoria reger-se obrigatoria- ,
mente pelo Regulamento Geral dos Transportes c Pauta ou
classificação geral que forem adoptaclos mediante aquella approvação.
Art.. 6. 0 A administração clirocta da Contadoria Central
Ferro-Viaria incumbe ao inspector, a que alludc o § 3° do
art. 1°, o qual sup~t·inl<'nderá todos os serviços, c lerá como
immerli:üo um chr-I'P rlP r-scriplorio, a qll(ltn eompcl irü a rlil'rcção do Fwrvico intPrno, srndo tambrm este ele livrP flscolha
das Pstradn~. vm· votação directa dos ~cus rt•pJ'f'SPnt.nnlPs, ú
qual l)Oder:í pl'(lCNI0I' proposl.a do inspPclor.
Paragr.apho 11nico . . \lt-m dos frnbaHws inlH•rr1ürs iis attdbuições da commissão de tarifas, pod0rú •1 inspeclor da Contadoria ICcnfral solicit!lr a opinião dos onlros l'epL·esentantf' ...;,
on da Insp~cforia Federal das Estradas, ~ohrc assumplos rlc
natureza legal on ('~p('cial, que se prciHlam a funcçõcs da Contadoria Central Ferrn- V iar·ia, no que conccrne ao serviço commercial das esfradas dr ferro filiadas :í mesma contadoria,
ou as relaci)rs n111 frafpgo mntnn com nutras a Pila não filiadas.
Art. 7." O presid1~nte da rPunião dos ~r:;;. representantes
nomearú uma commissão para a organização das instrucçõcs
relativas ao funcrionamento da mesma enntadoria. No que a
esta fôr applicavel, vigoraeá~ tcmporarianwnte, o Hegulamento
da Contadol'ia Central de S. Paulo, até que as novas instrncçõcs sejam approvadas em assembl·éa geral extraordinaria
dos representantes c sanccionadas pelo ministro da Viação "
Obras Publicas, ~alvo as alteraQi'íPs por csl f' indicarias ou
[H'escriptas.
§ 1." A mesma commissão inclnirú nnssas insJ.L'nc(fõrs o
quadro do pessoal da Contadoria Central, rom a talwlla dos
a·espcctivos vencimentos.
§ 2. O quadro elo pessoal poder :i variar enn forme as necessidades dos serviços, cabendo ao inspector da Contadoria
Central requisitar das estradas filiadas o pessoal que julgar
indispensavPl para a 'hoa marrha n l'f'gnlaricladn dos ditos
serviços.
Art. 8. O inspeelol' ua Conl adoria Cent.I al poderá solicitar, logo que o julgar ennvenienf f', \ú Contadoria Central de
S. Paulo, a designação ele um dos seus funccioaarios para a
organização dos serviços da Contadoria Central Ferro-Viaria
nesta Capital, mcdiantü o paganw11tn dP uma dinria arhitrada
pelo mesmo presidente.
Art.. ü." Os l'Cl)t'f'Senluntf'S da-; ~·~fl·ada:..: filiadas ú rc.ontadoria Central Ferro-Via ria r1~nnil·-:·H~-hão c1n as~rmbl(~a geral ordinaria no dia 15 d(' fcvPreiro de etvla annn, nu no immediatn, si aqucllc não mr dia util, para onvircm a leitura do
relatorio do in~pectnr da Contadoria ·Cf~nlral, atmrovarem as
contas rle sua gnsf ão do anno antel'inr ,. vnf al'i~m o orçamento
das despezas para o annn eorn~ni<'; e no dia lO de agosto, on
no immediato, si aquelle não fi\r dia nl.il, para a votação das
medidas ruja nl'cessidadr houver sido verificada no decurso
dos nrczps antPrior·ps c não fnrl'm da al~.:ada do nwsnw inspc('(or.
Para~rapho unieo .. \IP.m dPssas rPun iiít>~ poi!Prão sPr conYocadas outras cxf.r•aor·dinal'ias. por inieiativa do mesmo inspe- 1
lltor, 011 nwdiantc prdido juslifieado dP llltt dos rPprescntail...i
0

0
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tes, procedendo-se para a rf':forma da~ l11'esonl es instrnec.õe~
pelo modo indicado no art.. 18. .
Art. 10. As deliberações dos represenlantes1 quer as de
sua alçada, qtwr as dependentes fla a.pprovação do ministrfl,
deverão ser respeitadas por todas as estradas filiadaH lá Contadoria Cenl.ral Ferro-Vial'in, soh pena flp exclusão. daquella
qne não as rcspeitaJ•, após comrnlmieação rlo inspect.or· ou da
commisHão de tarifas, Pm que spc:í. mar·cado o prnw pnra a
nllS<'l'Yanein das flilas df'l ihcr:wões.
Art. 11. : A estrada filiada ;:í Conlntlnt·ia Ct>tl L1·al Ff'lnoViaria t(lH', por· qualrJlH'r eircurn:-;lancia, sP rlt·~ligar dPlla, não
poclPr·:í est.alwlPePr isoladatll(~niP I'nla~;õ"·" dr trafego mnt11o
r.om qualquf'r das ont.ras f'slradas úquella filiada~.
Art. 1:.?. ·Para a coni.L'ibuição das impor·l :uwias drsl.inada~1
no ensteio da IC'onLadol'ia Ü'nlral Ff'J·r·o-Vial'i:t, dtil':m!e o corJ·ento mmo, 1.oma1'-se-ha voe baso a J'('l'('ila do armo de 192:1,
na fó1·ma indicada pelo § '1 o do art. ·J o, abrindo o Oovorno o
credito IH'CPssario para as confr-ihuiçõrs das t':·dradas por ellP
direcl.amcn1c administradas, nos tPrmo:-; do ~ G" da j{t ciLada
disposi~:.ão lngislativa.
Arf. 1:~. As impor I ancias an·pcadadas em virtmle do nrfigo anterior sf'rão depositadas em conta correntn 1111 Banco
do Brasil, RPndo os rospec! iYos j m·o:-; addieionadns ú i lli}Wt'tnneia tot.al rm deposito.
Arl. 11. Verificando-sf' saldo na liqniclac.ão elas despeza~
r~e cada anno, na conta ele eusleio da Contadol'ia CPnt.ral FerroYiaria, procedf'l'-se-ha ao rat('io tlo dito saldo 0nb·f' as esh a das filiadas, na proporção das contribni<;:õPs dn ea da es-trada. no anuo anteriúr, si a assembl1;a geral nrrlinaria não
Jll'Pff'rir constituir com f'llo um 'fundo de rf'srrYa.
Art. 15. Constituída a Contadoria Central Ff'no-Viaei:1
e approvadas as preRentes instrm~çües pelo ministro da V lação e Obras Publicas resnlvf'rão os representantes a respeito
c; o edifi'Cio em que tiver rlP funccionar a mesma cun I adoria.
f' ria acquisicã.o do mobiliario, mal'hmas de eRernvei' P df' ealcu lar, hrm eomn dos artigos do nxpedientn dia !'in.
Art. HL Os reprP-sentantes escollwrão JWssoa eompeh:ni.P,
pura representar a Contadoria Cnmral FciTo-Viaria .iunto ú
Cünf.adoria Clmtral- d1~ R. Paulo, st-ndn mil a eonvidada para,
por sua vf'z, nomear um representante seu .i unto á primeira.
r.o intuito de dacilitar a resolução oas qurstõn.s llH' int(wcsBf~m ús rclavõrf.l 1'eriprnr.as rlas f'8Íl'adas filiarlus :í::; nwsmn~
tontadorias.
Art. '17. São consideradas r~omo :fazt>ndo pari n da Con! a~·
noria Central Ferro-Viaria, dc:;;de o seu inif'.io.:
A lnspectoria Federal das Estradas:
.A Estrada de Ferro Central do Bras li:
.A Estrada de Ferro Lenpolrlina;
A Rêde Sul Mineira;
A Estrada de Ferro Oeste df' ::\li nas:
A Estrada de Ferr.o Victor ia n. Mina~:
A Estrada de Ferro Therezopoiis;
A Estrada de Ferro rle Maricá:
~\ Ji:strada df' Ferro dn 'Paraeatú.
~ L" RPrú facultado o estalwkeimmlf.n do I rafcgo muttw
cu dirncto eom estradas de ferro, 1m emprezas de Iiavegacão
rão filia~as á. Co:nt3;dnria CP.nt.ral l•'nrro-ViaJ•ia, rlesde qu~ ~
Estrada mtcrmed1aria com a qual haja entroneamcnto, ou

'tO
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haldeaoilo, faca parte do. trafego ~IQ.tuo geral e assuma a
responsabilidade pela prestação e iiquidação das respectivas

contas.,,·
·' ·
1 2. Tambem podem fazer pJ).de da mesma contadoria,
0

de.sde o sau inicio, Jl:i estradas de .ferro que o desr.darem, já
.filiadas á Contadoria Central de S. Paulo, devendo o inspector
õa Contadoria Central dirigir-lhes um eonvif.e de adiH·srw.
Art. J 8. O IH'Ctlcnfc regulamento (•ntrarú em "i!:;ot· desde
ins{H~ef o r prupút· posgera ordinar·ia, as alteragÕPH qno a ~'X(Wt'inneia IH>UVOJ' !ndir.ado, ou ewlYilt'Ul' uma
r.ssemblt;a pxfraordinat·ia, si forl'rn julgadas de m·g••rwia nssas
r:.lterações, quf' h•rfio lnlllhPm d•~ H'l' sullrndl idas ú appro' ação do Governo.
Puragraplto tlllil'''· .\ cslo re~··tlanwnto ~~ ás in:-:lrucções
& que se rcfern n arL 'i" tamlwm ;JIJdnrão SI'I' propus! as alteracõos ~~m assemiJit~a. ~~xtràordinat·ia, poe proposta rf,. d.nts fcrcos dos rom·csPnf ant.<'!'i das (~sh·adas filiadas á eontadnria, d('pendendo sempre a Yigeneia das aHHações da appt·u•:a,:i'io do
ministro da Viação f'. Obras Publieas.

a data dP

fHia

puhl i('ação, eahend.l ao

te:riormPn!f', na pr·irncira.

asscmbl•~'l

IRio de .Janelr·n, :!5 de junho
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Prrwrisco Sá.

192.1

Approva os estudos definitivos e respectivos orçamentos,
importancia total de .2. 619 :5.'H$48,1, de dou.r; trechos
linha {errea df• PiracU1'1Lca a Peripery, da Estriula
Ferro Central dn Piau.hy, com n c.rl enssiín total
.'1:Jic,200

na
da
de

de

O Presidenl e da Hepublica dos Est.ados Unidos do Brasil,
de accôrdo com n qne propoz a In~pf\cfnl'ia Fnrlrntl dns Esf.J·adas, decref à :
Artigo unieo. Ficam approvados os estudos definitivos
o respectivos orcamcnt.os1 na importancia total de 2.619 :534$-í81,
os quaes foram apresenr,ados pela Im~pectoria Federal das Estradas e ora baixam, rubricados pelo clirecfor grn-al de Expediente da Secretaria de Estado no 1\tinistcrio da Viação e Obras
Publicas, de dous f.rechol-1 da linha fcrr~a de Piracuruca a Pcripery, da Estrada de Ferro Central do Piauhy, eom a ex! ensfio
lotai de 331{,200, assim divididos:
O primeiro trecho entre os kilometros 10.200 ~ 18,300,
com a extensão de 8k,i00, orçajo em 374:779$408. inclm;ive
o material rodante e o metallico ela via permnncnto;
O segundo trncho, entre os kilomef ros 18,300 e 43,400.
com a extensão de 2fík,100 or~ado em 2.244 :7rlrí$07:1, inelusive
o material roctnnt e e o met.allico cta via permarwnf ~~.

Rio de Janeiro, 25 de junho de 1921, 10:1" da Tmlependencia e 36° da Republica..
ARTHlTR DA SILVA BElll'\.\llDES.

Francisco Sá.

Aú'I'O~
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DECRETO N, i6.513

-DE

25

DE JUNHO DE

i921

Approva a planta da e:zplanada para a estação definitiva da
Leopoldina Railwav Companu, Limited, na Capital Federal, e n pr-n,iectn da e.~façiin a sm• crmstru.irla pela mesma
CMH1HIJ!I!in

O Pre::liucnl n uu Hepublicu du:; .E:-; Lados Unidos do Brasil, ·
attendcndo ao que requereu Tlw Leopoldina Hailway Company,
Limited, c tendo em visf,a as informações prestadas pela
Jm;poctm·ia Fcllt'ral das Estradas, decreta:
1\t·l igo un ieo. Ficam approvndos, !lo aec,irdo com os docurnentos que com nsl e haixam, rubricados JWlo director
gAral de expediente da Secretaria de l~sl ado dos N cgocios da
Via<;,ão o ObraH Publicas, o pro,jcelo da esl aç.ão definitiva a
ser construída na Capital Federal pela Leopoldina Railway
Gompany, J-4hnitcd, o a planla da respectiva explanada, não
se eomprehendPndo na {tt'<'a a ser occupada pela referida companhia as ároas nccot~sal'ias aos sorviços das Estradas de Ferro
Central do Brasil e Rio do Ouro, nem tampouco o terreno que
for necessa.rio para o ala1·gamenf o do que se desl in a ao viaducf o "Lauro Müller".

Rio de Janeiro, 25 de junho de i924, 103° da Independcncia e 36° da Republica.
AnTHUft DA SILVA BEHNARDES.

Franeisr·o Stf.

DECHETO N. 16.514-

DE

25

DE .JUNHO DE

i92-1

IJer:lara sem effeito o decreto n. 15.765, de 30 de outub1·o de
/.922, que approvnu os estudos e orçamentos e autnrizon
a construcção de uma vm·iantc na Estrada dP- Ferro CeniJ•o Oeste da Bahia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
aUrndendo ao que informou a Tnspectoria Federal das Estradas em offieio n. IJ:48/S, de 15 de maio do eorrenlc armo,
d1'1'reta:
Artigo unico. Fica declarado Hem erfeito o d0-ercto numero 15.765, de 30 de outubro de 1922, que appr·ovon os
flstudos c orçamentos e autori~on a consf rucção de uma variante entre Engenho Cotegipo (kilometro 25,750 da Estrada
de FrrTo Bahia a Alag·ojnhas) o Passagem, no l\ilometro
9,610-t-!!7 da EHtrada dn FPrrn Cnntro Onslo da Hahia.

Rio de Janeiro, 2& de junho de Hl'!.:, 10:1" da lndependencia e 36° da Republlcà.
An'rHun D.\

SILVA

Bmt:-.~AP.DES.

Francisco Sâ.
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DÊCRETO N. 16.515-

DE

25

DR .TUNHO DE

192'1

App1•ova o projecto e respectivo orçmnento. na imJJ01'1ancia de
J.,'l :824$208 (tl·eze coutos oitocentos e 'IJinte f' quatro m.il
du.zento.fl e oito 'réis), para o au.amento c ?'eforma da esta{~ão de
f/Ull'll(t.

Cambará. rla linha de Cntalilo, rln Cmnptmhia Mode :R.~tmtlas dr' Pe1·ro.

O Presidentn rla fiepuhlir.a dos Estados Unidos do Brasil,
at.tenclendo ao que recJlH'l'fm a Companhia Mogyann. de Estradas
de Ferro. e dr acr.C.rdo com as informar,ões rn·Pstadas pela
lnspt-eLoria Fedm·al das Estradas, df'erda:
At·l. 1." Fieam apprnYaclos o pmj1•cf o <' m•çamrnl o aprt,sentndo~ 1wla Pnqm•J'Pnt f', ns quaos com l'Stf' haixnm, rnhl'icado~ }Wlo dirf•cfor geral de\ Expediente da Secretaria de Est.mhJ do 1\tinisl.orio da Viaeão e Ohms Pnhlieas. pnra o au,
gmenlo I' t'f'ffl1'nta da P~fncão de Carnhar:'l. da linha do Catalão.
J\rt. 2.o A despt>za quP., até ao maximo do orçamento ora
approYado, na import.ancia do 13 :82Hi208 (fl'Pzn contos oitocentos f' viJif.e e quatro mil duzentos f' oito réis), fôr p,ffectuada com oR rol'cridos melhoramento:::; f\ apurada em l'f~gnlar
tomada de ront.ns sPrá lPvacla á eonla dn capifnl da l'equerentP.
Art. 3." Para a conclusão dos trabalhos fica marcado o
prazo de 6 (sei~) mezes, a contar da dntn r•m qtln n rornpanhia
fôr notificada do prrsenfP decrRto.
Rio de Janeiro, 25 de junho <lo 1!l.:? L I 03,. da Independencia e 36" da Republica.
An.Tinm n.\ SILY.\ BRilNAnoEs

Franrisro Sti.

DECRETO N. HL 51G --

nE

23

DE .HJ::\110 lH~

Hl?4

Publica ru adhesões do Estado Lhn·e da h·landa e rlo Tm•rilo1'io tle 1'an!}anyi/;n, rí Conveur.ao lnleJ'JUtcimwl Hmlio-ft>lf'uraphira de Londres

O Presidente da Rcpublica dos Esfados Unidos do Brasil
faz publicas as adhesõos do Estado Livre da Irlanda e do Territorio de Tanganyika á Conv.enção InLernacional Radio-Lclf'graphica, assignada em Londres a r; dt~ julho de 1912, conforme communicação elo Governo da Gri'i-Brf't.anha. lransmittida ao Ministerio das H.elações ExLcriores IWla Embaixada
Britnnnica nesta capit.al, pol' nota n. 76, dr- 6 dn junho corrPnf e, ruja traducção offirial acompan hn o pt·esPnl r dPcmto.
Rio de Janeiro, 25 de junho de ·1 021, I 0::1° da Inclcprmdencia e 3_6" da Republ ir. a.

AnTnun
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José Feli:r A li.'CS Pnrhcco.
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'l'RADUGÇÃO
Embaixada Britannica -

Hiu de Janeiro, 6 de junho de

1924.
N. 76.
Senhor Ministro,
Com reforencia á minha nula 11. :-2~l. do :21 du l'c~Yel'eiro
ullimo, relativa á Convenção lnlet·nacional Hadiu-l.eh·~Taphiea
assignada em Londr<:'s a 5 de julho de 1~H~. tenho a hum·a de
informar a Vossa Excelleucia, de ordem do meu Uovcl'llo, que
llw furam notificadas as seguintes aclhesõe:-:; <Í di f a I :onvuw;ãu
nas da las abaixo mencionadas:
Estado Livre de Irlanda, :2:?. de abril dt• H):.?.í.
Tcrritorio de Tanganyika, 5 de mat·ço d(~ I u.~ 't •
.\proveito esta opportunidade para t'Cll()Yat· a \'us~a Ex~ellenr.ia as seguranças da minha mais alta t'ollsidern•:fiu.
Jvlm TUley.

A Sua Excellencia o 8cnhor Felix Pacheco,
Ministro das Relações Exteriores.
Hio de Janeiro.

DECRETO N. 16.517,

DE

25

DE

,JUNHO

))l<}

1!)~.~

Publica a adlwsão da Cidade Liv1'e de Dantzig ús Cunvcnçues
de Bru:r:ellas, para a pe1·muta de docnmcnlos u/'fidues e
outras pubUcações
O Presidente da Republica dos Eslado:-; Unido~ do Ht·asil.
faz publica a adhesão da Cidade Livre de Danlzig ús Connmções assignadas em Bruxellas a 15 de março de 188ü, rolaf ivas á permuta de documentos officiacs e puhlica<;üt-s seicntifi.cas c !iterarias, e ú permuta immediala do .1oenal Ofl'ieial e
tlos Annues ·o documentos parlamentares, eonforwe eommnnicou ao Minislerio das Helaçõos Extcriol'cs a l!;mhaixada da
Helgica nesta capital, por nota de 31 de maio pt·oxiruu passado, cuja traducção official acompanha PSl'~ J ket-cf n.
Hio de Janeiro, 25 de junho de Hl~'í, 10:3" da I ndepcudcncia c 3üo da Republica.
AH'l'UlJH DA 8JL\ ..\ l3lm:\.\l:llE:-:i.

José Felix .llves Pacltcco.

'fRADUCÇÃO
Embaixada da Belgica -

1924.

Rio ele Janeiro, 31 de maio de

N. 657.
Senhor Ministro,
O 1\Iinislro da Polonia em Ht·uxellas padieipntt au 1\linístro dos Negoeios Estrangeiro~, eru data de 1::i de lfliH'I~O df;}

14

1924, que em virtude do art. !04 do Tratado de Paz, assignado em Versalhes a 28 de junho de 1919, dando ao seu Governo ' attribuiQAo d~. djri1ir o8 Ilegooigs .exteriores da UiQ.ade
Livre de Dantzig, a Polonia declarava adherir ctn home da.
, Cidade Livre ás Convenções de 15 de mar\:o de 1886, relativamente:
1°) ás permutas internaciouaes dos duetitHtlh tu~ Uff!eiaes
e publicações scientificas e literarias;
2°) á permuta immediala do jol'nal official assim como
dos Annaes e documentos parlamentares.
Vossa Excellencia não ig·nora, 8enhor Ministro, que tlús
termos das rtisposil:õcs convcncion::l.f'S dc;;;sns acios rlíplomnticos, cabe á Belgica notificar ás Potencias contractantes e
adherentes as adhesões que se verifiearcm.
Por cotlseguinte, tenhu a houra de eo!llhHmicar ao Governo dos Estados Unidos do Bz·asil a adltesão da Cidade
Livre de Danlzig ás Convem;ões de In do umrçu de i886,
relativas:
1°) ás permutas internacionaes dos documentos officines
.
e publicações scienlificas e I iteraria~;
2°) á permuta imrnediata do jornnl offieial l1ern como
dos .Annaes e documentos parlamentares.
Aproveito esta occasião, Senhpr Ministro, para renovar a
Vossa Excellencia as seguran<,;as de IHÜilm alta considera<,;~ o.
-Barão .4.. Fallon.
A Sua lnxcellt:Jticia o Senhor li't!li.:t Paelü~ctJ,
Ministro das Relac;ões Exteriores dos Estado~ Unidos do

Brrun.

Ítio de Janeiro.

D:E!Cll.ETO N. HL5H3 ....__DE 25

DE jlJNHU DE

1921

Ã.ppt•otà P, '1114flda ezecutar o regulamento pa1'a o pesso(J),
8Ubalterno do Serviço Geral de Machinas da Marinha de
Gul!rra
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do :Brasil,
usando da autorização contida ho art. HJ do decreto n. 4 .015.
de 9 de ,janeiro de .f920, revigorada pelo art. 11 do decreto
n. 4. 794, d~ 7 de ,Janeiro de 1924, resolve approvar e mandar executar o regulamento p~.ra o pessoal subalterno do Serviço Gerál de Machinas da Marinha de Guerra, que a este
acozp.panha_, assigna~o. peJo almirante reformado Alexandrino
Faria de Alencar, mm1stro de Estado dos Negocios da Marinha;
revogadas as disposições em contrario.

Rio de Janeiro. 25 de júnho

eia e 36• da Republica.

de

ARTHUR

192·1, 103° da IndependenDA

SiLVA

BERNARDES.

Alexandrino Faria de Aléncar.

~CT09

Reg~lamento

DO PODtttl EX.EOUtiVO

para o pessoal. subalterpo do Serviço Geral de
Machina~ dl Mitrtnha de Guerra

CAPÍTULO t
:PltECElTOS OERAEB

Art. 1. o O pessoal subalterno do Servi co Geral de Machinas comprehentle tl'es categorias: sub-officiaes, inferiores e
marinheiros, a cada uma das quae::; correspoude certa somma
de attribui<;ões particulares que exigem requisitos de ordem
moral e technica, de natureza prallca, i ndit;pellsaveis ao seu
cabal desemvenho.
Arl. 2. o O pessoal subalterno do tiervÍ\:·O Geral de Machinas destina-se á execução matet'Üll e á dil'eccão elementar
de todos os trahalhos affectos ao departamenlu a que pertencem, sub as ordens dos officiaes.
Ai't. 3." A educação tcchüica de todo o pessoal subàHerno
do 8erviço Geral de Machinas tem por fim fazel-o adquirir
gradativamente, e sob o aspecto essencialmente pratico e especializado, os conhecimentos de ordem profissional indispeusavcis á sua habilitação progressiva t1a8 differentes câtcgorias,
ao lado da educação militar que deverá incutir as verdadeiras
noções de disciplina consciente, de subordiiiação respeitosa, e
de obediencia confiante, a emulação da responsabilidade e o
desenvolvimento das qualidades de mando, que o elevam moralmente no conceito de seus superiores.
Taes objectivos serão alcançados pelo exemplo, pelo conselho e pelos ensinamentos constantes dos officiaes, que devem
ser os verdadeiros educadores do pessoal sob as suas ordens, em
todas as opportunidades, tn1lto em serviço como fóra delle, sempre tendo em vista que :
a) os sub-o{ficiaes devem apresentar fortes qualidades
de mando, virtudes militares e conhecimentos profissionaes
que lhes deem a indispensavel forca moral perante os inferiores e os 'marinheiros nos exercícios na direcção e na execução
dos tra.balhos em todos os actos de serviço, como auxiliares
directos dos officiaes;
b) os inferiores serão preparados para as funcções mais
elevadas de sub-officia~s. com todo o esméro, pela formação
do seu caracter, d~senvolvitnenfo de stias aptidões de tnàndo tta
direcção de grupos de ~erviço e em exercício, taD;to nos qtiài'tos como em reparos, devendo demonstrar perfettos conhecimentos praticos na sua espêeialidade;
c) os marÚ'theiros são a categoria em qtie as especialidades se definem e as inclinações se manifestam; por isao deverão ser observados attent,áme;nte e ori~ntados com cuidado.
occuvando posições que não exijam grandes conhecimentos nem
responsabilidades especiaes, para serem convenientemente seleccionados e encaminha.dos para as differentes especialidades
conforme a sua ~onducta militar e a applicação que revelarem.'

lb
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DA ORGANIZAÇÃO

Art. 4. o As graduações militares do pessoal subalterno
do Serviço Geral de l\fachinas na hierarehia serão as seguintes:
a) sargentos-ajudantes (sub-officiaes) ;
b) primeiros, segundos e terceiros sargento::> do Corpo uc
Marinheiros Nacionaes (inferiores);
.
c)
marinheiros nacionaes, cabos, primeiras, segundas e
terceiras classes (praças da fileira do Corpo de l\Ial'inhciros
N acionaes) .
Art. 5." ü pes~wal subalterno do Serviço Gcl'al de l\lachinas fica gl'tiJHHio, dentro de snu:) eorpos, do sPguiuto modo:
a} 110 Corpo de Sub-Officiaes, -eom ns scguin!es quadro::~:
I". quadl'll dt' ('lillduclot·t'~-lllar·ltitti:·da~:
'!", quadl'o dt• eondueforf•s dP caldni ra:-:
3°~ quadro de conductores-motoristas;
!{", qnarlrn ele <'OJHittci oJ'<'s-electrici sta-:;
5°, quadro de art.ificcs de machinas.

b) no Corpo de Marinheiros Nacionaes, vara os inferiores,
na secção de auxiliares-especialistas, com as seguintes especialidades :
1o, auxiliares-machinistas;
2°, auxiliares de caldeiras;
3°, auxiliares-motoristas;
4o, auxiHares-electricistas;
5°, auxiliares-artífices.
c) no Corpo de 1\'Iarinhriros Naeionat>s. para as ,praças de
fileira, com as scguinfrs companhias rlc JH'aticantcs de especialidade:
1°, compa11hia dn praticanf.cs-machinisfas;
2°, companhia de praUcaJJtcs-fognistas;
3°, companhia de praticantes-motoristas;
4°, companhia de pratieantes-electricistas;
5°~ companhia de ,rraticantcs-artifices.
§ 1. Os cffectivos dos quadros do Corpo de Stth-Officiaes, ua secção de auxiliarfJs-especialisf.as e das companhia~
de praticantes serão annualmcnte fixados nas leis de dcspeza
e fixação da força naval.
Art. 6. 0 Os sub-officiaes de 1a classe e de ~a classe
(graduação de sargento-ajudante), teem as seguintes dcnominacõos, de accõrdo com as suas fuucções, conforme os effecfivos fixados nos respectivos quadros:
Conclnctor-machinista de 1" classe;
Conducfor-machinisia do ~· classe;
Conductor de caldeira de 1" classe;
Conductor de caldeira de 2• classe;
Conductor-motorist.a de 1• classe:
Conductor-motorista de 2• classe;
Conduclor-electricista de 2• classe
Condnr.tor-elcctricisfa de Ja classe
:Arlifirc de machinas de ta classe
0
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Artifü~e

de machinas de 2"'' classe.
0'5 inferiores .da sccçã·o de auxilial'es-cspecialistas (graduações (:}e 1o sargento, 2° c 3°) teem as seguintes
denominac:ões, de accôrdo com as suas funcçõcs, eonforme os
efl'cd.ivo::; fixados para as respectivas especialidades:
Attxiliar-Inaehinista de 1• classe;
Auxiliar de caldeira de 1a classe;
Auxiliar-motorista de 1a classe;
Auxiliar-eleetricista ode la classe;
.\uxiliar-artifice de 1" elasse;
_\uxiliar-rnachinista de 2a classe;
Auxiliar de calcteira .c)p, 2" elasse;
An:xiliar-mo!orista de 2" clasRe:
.\ uxi liar-electricista de 2 classe;
Au:xiliar-artifice de 2• classe;
:\ttxiJiar-machinista de 3"' classe;
Auxiliai' de caldeira de 3" dasse;
.\uxiliar-mutorista de 3 classe;
.\uxiliar-electricista de ;~a classP;
.\ nxi I iar-arti f ice de 3" classe .
..:\rt. so. As praças do ·Corpo de Marinheiros Nauionaes,
pntf ieant.cs das ,diversas ·especialidade!-!, (graduações de cabo,
rnaeinhch·o nacional de f" classe c 2" classe), teem as se~uinf.es denominações,
conforme os effectivos fixados nas
n·:-;fH'!'f.ivus companhias:
Pralieante-machinista, cabo;
Pral.icante-foguista, cabo;
Praticante-motorista, cabo;
Praticante-electricista. cabo;
Prat.icante-artifice, cábo;
Praticante-machinista de f• classe;
Praticante-foguista de f• elassc;
Praticante-motorista de f"' classe;
Prat.icante-electricista de f • classe;
Praticante-artífice de 1• classe;
Praticante-machinista de 2• classe;
Praticante-foguista de 2• classe;
Praticante-motorista de 2• classe;
Praticante-electricista de 2• classe:
Praticante-artífice de 2" classe.
Arl.. 9. Os «Carvoeiros» c «A:prendizes-artifices», que
SC'rão as praças que se candidatarem aos serviços de machinag em ge·ral, aquelles .para o ramo de conduct'Ores e estes
J)ara o de artífices, terão a gTaduação de marinheiro nacioJ,a J de a· classe.
Art. ·10. Os sub-officiaes, quer do ramo de conductores,
quC'r do do artífice, proveem dos respectivos primeiros sargentos auxiliares-especialistas, desde que s:atisfaçam as condif'ões rde accesso estabelecidas no presente regulamento.
' Art. 11. Üi; inferiores, terceiros sarg-entos, em ambos
•J~ ramos. proveem do~; cabos da fileira do Corpo de
::\ladnheiros Nacionaes, pertencentes ás respectivas companhias de praticantes de eS'pecialidades, desde .que satisfaçam
as condicõcs de acccsso previstas no presente regulamento ..
.\ rt. · 1?. Ao ramo de conductores em geral, incluindo os
auxiliat·rs c praticantes (machinistas, de caldeiras, motoristas ~~ t•lectricislas), competem, reStpectivarnente, os serviços

Art. 7

,Q
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machinas em ge:'al, caldeiras, motores e maebinas especiaes, e elect.rioidade, na parte referente á conducção, oon88l'Y&9lo ·e· reparos inherentes aos seus respectivos officios;
e ·ao de artifiees compete o serviço especial dos reparos do
material, segundo os seus differentes officios.
§ f.• Os conductores-machinistas e motoristas são obrigadQs a te!· o officio de cajustador de machinas:t; os conductores-electricistas o de cajustador-electricista:t e os de caldeiras, o de 4rCaldeireiro de ferro~.
§ 2. Os artífices terão as seguint•es especialidades ou
officioil: torneiro, ferreiro, caldeireiro de cobre, fundidm·,
modelador soldador e outr.as que o Governo venha a eat.abelecer sein que nenhuma .dellas constitua um quadro á parte.
Art. 13. Aos ·conductore~-machinistas ooron>etern, •com
responsabilidade p t·opria. os serviços referidos no art. 12,
~r,elativos ás rnachinas em geral, com excepçfi.o dos que, pelo
a.rt. 15, são affectos aos nonductores-rnotori•Stas.
Art. 14. Aos conduotores de caldeiras compeLem, (jOilt
responsabilidad'e prapria, os servi~os referidos no 'art. 1~.
relativos ás caldeiras em geral.
Art. 1.5.
Ao~ conduot.orP.s-mofori.stas oompefem, com
1'6Bponeabilidade .prop·ria, os servicos referidoH n{) art. 11:!,
relativos aos motores e mac1hinas e·speciaes : a explosão, a
combustão interna, frigorificas, de comprimir ar e hydraulioas.
Art. 16. Aos conductores- electrioistas oomp9tem, com
responsabilidade propria, os se·rviços referidos no art,. 1~.
relativos aos dynamos, ,motores electricos, instalhwões e domais apparelhos electricos em geral.
Art. t7. Aos artífices de machinas competem, oom J'f''F-·
ponsabilidade propria, os servioos de reparos de todo o material, de aooôrdo com a especialidatie ou offioio que ,pos.;UJrem.
0

CAPITULO III
Do definição das 1'espon..'labilidadr..•

Art. i 8. As re~pom;abilidadtes de t.odo o pessoal subalterno do servir-o geral rle maohinas decorrem das f11nct;-&~
c deveres correspondentes a cada classe, em seus diversos estagias, de conformidade com o estabelecido nas leis, regulamentos e demais ·disposioões em vigor.
Art: t 9. Os sub-<!ffieiaes, inferiores e cabos, são responeaveis da ·sua ~utortilade sobre aqueUes que os estiverem
auxiliando na execucão de .quaesquer trabalho,:; ou serviços
de qu;,rtos.
Arl. 20 .. o~ sub-officiaes, mferiores e cal1o;;, ~:io fambem responsaveis pelo cumprimento rigoroso das ordens que
rt-eebnrem dos se'lS superiores e pelas faltas que commetterem na conservaçAo de suas ineumbencias, na execuoão do1:;
trabalhos que lh~s forem confiados e nos serviç.os de quarros,
sempre. que est1verom. de accOrdo .com as attribuioÕ!es que
competirem a cada graduaçlo.
Paragrapho uni c~. Não deverão, entretanto, deixar de
fazP-r quaesquer serviços que lhes forem determinados sob
a allegacã.o. de que taes servi~os excedem aos limites de' suas

~esponsab1hdades.
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Art. 21. As responsabilidades dos sub-officiaes o .inferiores são enoarada~ de dous modos:
1o, exercendo autoridade ·sobre os seus auxiliares nos
tmbalhos em geral, e durante .os serviços de quartos;
2°, exercendo os encargos de incumbencia.s e outros que
lhes forem determinados.
Arf. ~2. As funcç,õe:;; d~ todo o pessoal subalterno do
Serviço Geral de Maehinas, das quaes decorrem a.s rcspectiYas re~ponsabilidade.s, quer
em relação ás illcumbencias,
quer quanto aos serviços de quartos, são as seguintes:

Qua-l
dros

lncumbencfas

Serviços de quartos

a) Encarregados das machi- a) Auxiliates do official, de
nas, como mais graduados, quarto.
de pequenos navios de su- b) Execução de serviços de
perficfe, rebocadores e de quartos, como unicos respequenas fnstallações ter- ponsaveis, nas machfnas
restres, quando pertence- motoras, caldeiras, machirem aos quadros de con- nas especiaes, motores e
ductores-machinfstas, mo- nas machinas e installações
toristas e electricistas e fo- electricas, tanto a bordo, no
rem os mais antigos.
porto e em viagem, como
b) Encarregados de incum- nos estabelecimentos de
bencfa e do seu respectivo Marinha tudo de accôrdo
pessoal, nos navios e esta- com as funcções inherentes
beleclmentos de Marinha. aos quadros a que perten~
c) Execuçlo de serviços de cerem.
reparos, tendo em vista a
natureza de suas especialidades.
a) Encarregados de grupos 1a) Auxiliares dos sub-offí..
nas fncumbencfas e de seu ciaes de quarto.
1b) Execução de serviços de
respectivo pessoal.
b} Auxiliares dos sub-offi- quartos, como unicos rescfaes encarregados de in- ponsaveis, nas caldeiras em
cumbenclas.
actfvidade, em numero
c) E:x:ecuçlo de serviços de nunca maior de tres, nas
reparos, tendo em vista a machinas auxiliares em vianatureza de suas especiall- gem, em unidade de qualdades.
qualquer especfe de macbJnas e em unidade de motores, funcclonando, tanto
a bordo, no porto e em via·
gem, como nos estabelecimentos de Marinha, tudo
de accôrdo com as funcções
inherentes á especialidade
a que pertencerem na secção de cAuxilfares-Especfaflstas».
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Qua:.
dros

lncumbencias

Idem, idem.

~
.Q

(3.1
l

Serviços de quartos
a) Auxiliares dos sub-officiaes e dos auxiliares-especialistas de 1a classe, de
quarto,
b) Execução de serviços de
quartos, como unicos responsaveis, em uma ou duas
caldeiras em actividade,
nas machinas auxiliares no
• porto, em unidade de qualquer especie de machinas e
em unidade de motores,
funccionando, tanto a bordo
no porto e em viagem,como
nos estabelecimentos de
.Marinha, tudo de accôrd o
com as funcções inherentes
á especialidade ·a que pertencerem na secção de «auxiliares-especialistas:..
c) Serviços de, conducção,
como unicos responsaveis,
das machinas e motores das
embarcações dos navios e
estabelecimentos de MarJ-,
nha, tende em vista as
respectivas especialidades.

a) Ajudantes dos «Auxiliares- a) Ajudantes dos sub-offiespecialistas• encarregados ciaes e dos auxiliares-esde grupos nas incumben- pecialistas, de quarto,
cias.
b) Direcção de grupos de prab) Encarregados de grupos de ticantes, das outras graduahomens detalhados para as ções, destinados a formafachinas ou para a execução rem um quarto em uma
·.de trabalhos confiados aos praça de machinas ou de
, ~ub-officiaes t; aos cauxi- caldeiras, tanto no porto
11~-.especialistas•.
como em viagem.
·
c) Execução de serviços de
quartos em unidades de machinas sob a direcção de
« auxiliares-especialistas • •
a) Encatregados de um posto a) Serviços relativos ao posto
de limpeza nas incumben- para que forem designados,
'elas a que pertencerem.
tanto a bordo, no porto e em
b) Ajudantes de todos os tra- viagem, como nos estabelebalhos de reparos confiados cimentos de Marinha, tudo
aos sub-officiaes e aos c:au- de accôrdo com as habtlitações inherentes ás compaxiliares-especialistas::. .
nhias a que pertencerem.
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Serviços de quartos

a) Encarregados de trabalhos a) Trabalhos nas carvoeiras
e nas praças das caldeiras,
ções em quaesquer depen- para os carvoeiros.
dencias dos departamentos b) Trabalhos nas officinas,
de machinas dos navios.
para os aprendizes-artifices.

l que não exijam habilita-

CAPITULO

1]V

Dos conductm·es-rnnchinistas
Aos condurt.orp,s-machinistas compete, com
pl'opria:
1o. O encargo das mac~Il'inas a que se refere o art. 13 e
de f ndo mais que constituir as suas incnmbencias, inclusive
o pessoal, de accôrdo com as organizações int.ernas dos navio:-:
e f'St.abelecimentos de marinha.
2.° Conduzir, conservar e reparar, .com zelo o JH'Oficiencia. as machim1s e tudo mais que constit.uit· ns suas iucumbPnrias.
3°. Fazer o serviço de quartos nas mach i nas, ohscrvando
o dC'Ialho que fôr organizado.
4". Servir nas officinas, execul.ando os t.r:abalhos correspondentes ao officio de a,iustador. semprP qnn IHH'a as mesUIUS fneem designados.
5". Y Prificar e regular o consumo de todo o matel'ial desUnado ao Jnnccionamento c á conservação das machinas, e ter
inv0nla r·iado ludo o que p{'rt.encer ás suas ineumbenctas.
·6°. Cumprir o que fôr determinado sobre o regimen de
fmwcionamento das mach i nas, do lWrôrdo com as insfrucções
que fnrf'm estabelecidas.
'i". Dar fiel cumprimento a todas as instruccões e disposioõPs qun lhrs forem inherenf.rs e constarem das organizações
r. rofinas. adoptadas no serviço dr maP.hinas dos navios e eslah('lerimont.os de marinha.
8°. Escripturar, om livro proprio, as oecurrencias dof:
quarlos qne fizerem, e, nos mappas c demais impressoF!, íJ~
dados das observações que, durantP os mm;rnos. houverem :::mnnt:Jdo.
go. ObHervar. rigormmmrnfe, tonas as instr\lrções offirfnn~ quo tenham rclarão tom a conducção. eonservar,:ão, limpPza r sf'gurança das machinal"!.
10. Cumprir P faze.r cumprir, por todos os seus subordinados, r1fl todas as classes, a.s orrlens qnr rerPherem.
Art. 23.

ro~ponsa.bilidadfl

- ~ oo roniã iiiotmvõ
DoB

condttc~t&

de caldeirai

Art. 24. Aos conductores de caldeiras compete, com
reeponsabllidade proprla:
t•. O enca•rgo das caldeiras a que se refere o art. 14 e
de tudo mais que conatituir 0.8
ineumbencias, inclusive
o pessoal, de accôrdo com as organiza<;õe~ internas dos navios
e estabelecimentos de marinha.
2•. Conduzir, conservar e reparar, oom zelo e proficien ...
cia, as caldeiras e tudo mais que constituir as suas incumbencias.
3•. Fazer o serviço de quartos nas caldeiras, observando
o detalhe que fôr organizado.
4°. Servir nas officinas. executando os trabalhos correspondentes ao officio de eal.dereiro de ferro, semp·re que para
as mesmas forem designados.
5•. Verificar e regular o consumo do combustível e do
m1aterial destinado ao funccionarnento e á conservação das
caldeiras, e ter inventariado tudo o que pertencer ás suas incumbencias
6°. Cump.rir o que fôr determinado sobre o regimen de
funccionamento das caldeiras, de accôrrto com as instruccõ~s
que forem eEJtabelecidas.
7•. Dar fiel cumprimento a todas as instruccões e disposições que lhes forem inherentes e constarem das organizacões
e rotinu, adopta.das no 8erviço de machinas dos navios e estabelecim-entos de marinha.
8• Escl'ipturar, em livro proprio, as occurrencias dos
quartos que fizerem, e, nos mappas e demai,s impressos, os
dados das observações que, durante os mesmos, 'houverem annotado.
9•. Observar, rigorosamente, todas as instruccões offioiaes qu-e tenham reJacão com a. condncclio, tons?rvaclio, limpeza e seguranoa das caldeiras.
to•. Cumprir e fazer cumprir, por todos os seus subordnladot, de todas PS elB8!1les, as ordens que receberem.

suas

o

o

Dns conductores .. motoristas

Art, 25. Aos oonducf,ores-motoristas compete, com responlllbllldllde proprla:
t•. O encargo dos motores e machina8 especlaes a que se
refere o &l"t.. ift e de tudo mnil' que constituir as suas inCllmbttnofal, fnalustve o peRsoal, de acoôrdo com as organizac~Stt interna• dot~~ navios o e!!ltabelGcimentos de M~arlnha.
2.• Conduzir, conservar e reparar, com zelo e proffofenoia,
os motora$, maohinas especiaes e turto maiR que constitU ~r aa auai fnoumbenoins.
9,• Fa1er o serviço de quartos nos motores e machinas espeolaes, observando o detalhe que for organizado
4.0 Servir na8 officina.s, executando os trabalhos corre·spoodentea ao offfoio rte n.,iustadm•, Rempre que para ns mesmas
fm•em designados.
5.• Verificar e regular o c(ln.sumo de todo o material destinado
:tunocionamento e á com;ervac!o dos motores e mao

"tl
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chinas espeeiaes, e ter inventariadü tudo o que pertencer ás
suas incumbencias.
6.° Cumprir o que for determinado sobre o regimen de
funccionamento dos motores ~ das machin~s especiaes, tie acc.ôrdo com as instrucções que forem estabelecidas.
7. Dar fiel cumprimento a todas as instrucções e disposi(:ões que lhes forem inherentes c constarem das organizações e rotinas adoptartas no RA~":iço ele maehinas dos navios e
''s•~helecimento de marinha.
~V Escriplurar, em livro pr·oprio. as occm'rencias dos quart.os que fizerem e, nos mappas e demais impressos, os dados
,tas observações que, durante O'; mesmos, houverem annotado.
9. Observar, rigorosamente, todas as instrucções officiaes
qne tenham relação com a conducção, conservaçao, limpeza e
~egurança dos motores e machinas especiaes.
10.° Cumprir e fazer cumprir por todos o~ seus subordi:1ados, de todas as clas·ses, as ordens que recenerem.
0

0

Dos con.ductores-electricistas
Art. 26. Aos conduct.ores-electricistas compete, com
.,., .•JJonsabil idade propria:
1.. O encargo dos dynamos, motores eleçtricos, installações
n demais apparelho~ elect.ricos a que se refere o art. 16 e de
tudQ mais que constituir as suas incumbencias, inclusive o pes~oal, de accôrdo com as organizações intrrnas dos navios e es1nbrlecimentos de marinha.
2.° Conduzir, conservar e reparar, com zelo e proficiencia,
()S dynarnos. motores el.ectricos, installações e demais upparelho!'; electricos c tudo maiR quo constituir as suas incumhencias.
3.° Fazer o serviço de quartos nos dynamos, motores electrícos e demais apparelhos e:ectricos, ob~1ervando o detalhe
qn~ for orgamzado.
4. Servir nas officinas, executando og t.rabalhos correspondentes ao officio de ajustado1'-efert1•icista, sempre que para
as mPsmas forem designados.
5. Verifwar e regular o consumo de todo o material dest.inado ao funccionamento e á conservação dos dynamos, motores electl'ic·os, installações e demais apparelhos electricos, e
:nr inventariado tudo o que p~rtencer ás suas incumbencias.
6.° Cumprir o que for determinado sobre o regimen de
f-;_rnceior.amento dos dynamos; m'Jt.ores elecl;ricos e demais apparelhos electricos, de accôrao com as inst.rucções que forem
?stabelecida·s.
7. Dar fiel cumptimento a todas as in~trucç.ões e dispo::.ições que Jhes forem inherentes e eonstarem d::\s organizações
f; I·otinaf?. adaptadas nn servif;n dP machina'l dor. navios e Bstatlelecimentos de marinha.
8. Escripturar, em livro proprio, ag occurrencias dos
quartos que fizer·em e. no::; mappnR e demais imprrssos, os datios das observações que, durante os n1esmo~. houverem annotado.
9.0 Observar, rigorosamentt\ todas as insfrucções officiaes
que tenham relação ~om a conducção, conservação, limpeza e
0

0

0

0

0
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seguranca dos dynamos, motores electricos, installações lé demais apparelhos electrioos.
10.• Cumprir e fazer cumprir por todos os seus &ubordinados, de Wdàs a'.i classes, as ordens que receberem.

Dos a'rti(ices de rnach.ino.s
Art. 27. Aos artífices de machinas compete, com rcspor.3abiliflade prcpria:
1.0 O encarg-o das officinas, machinas-fe·rramentas, ferra.tnentas e de tudo mais que nas officinas constituir as suas ineumbencias, inclusive o pessoal, de accôrdo com as organizações internas dos navios e estabelecimentos de :vtari11ha.
2." Fazer os serviços de reparos relativos ás suas especial idndes, sempre que receberem ordem pm·a executai-os.
3." Ut.ilizar, conservar o reparar, ~~om zelo n IH'Oficicncia.
as machinas-ferramentas, ferramenlas c fodo .o material q111!
eon.;;tituir as suas incnmbencias.
4. o Verificar c regnlar o consumo de todo o material destinado aos frabnlhos dr reparo que lhes forem confiados, e. ter
inventariado tudo o que pertencer ás suas incumbencias.
5. o Observar, rig-orcsamente, t.odas as instrucções que tenham mlação com limpeza e conservação, e segurança das
officinas dos navios e estabelecimentos de marinha.
ü. o Dar fiel cumprimento a fodas as instrucções e disP'osiç·ões que lhes forem inherentes P constarem das organizações
e rotinas, udoptadas no serviço de machinas dos navios e estabelecimer~tos de marinha.
7. o Cumprir e fazer cnmprir por todos os seus subordinados, .de todas as classrs, 3P ordens que rereberem.
DO!=I APXTl,T.\fiF.R-F.RPF.CTALTFm\R DO RAMO DF. «CONDUC!ÇÃO'>

Art. :?R. Aos nuxil in.T·es-Psprrin Jist.ns do ramo rlP ronducçfin
rompele ~
i." Auxilinr os snh-officiaes «conrlncfor.es» rm todos os
trabalhos r·rlatívos ú~ snns rn::;perf i\'n~ PspPI~ial irlndPs, sempr·"
qup forrm p~ll'~ tal fim designados.
2." O encargo elos gTupos nas incumhcncias e de tudo mais
fJUO nos mesmos pertencer. inclusiYr o pessoal, de uccôrdo com
ns orgnniznçõrs internas dm:; nnyios r c•sfahelecimentos de ma1'inlla.
3. o Consrrvar com 1;elo e proficiencia Indo o que eonst.if ui r n seu enral'go P a elle disser respeito.
L" Faí:'Ol' o'> sf'rYi('o~; rlP q11arl n~. obsel'vnndo o fletnlhl'l quP..
fill' or·gnniz3rto.
:l." Fxccnf~r. com l'(•Sponsabilirtnd~ p•ropria, os serviços dlt
rr•pnl'al:ão. ronduroão r consprva(;ão. dP accôrdo eom a .cteseri-rninar.ão ff'ifa no rapifulo rrlatiYo :ís rlofiniç,õcs da~ rPsponsahilidarkc:. tlrntro dos Jim::~es de sna~ gl'ndua(}ÕOR.
()." Conduz i r, cnrn rPsponsahil idarlf' prnpria, as mnchinas
mo fm'r•c:: ~~ r~aldPi rn.~ das rmhnrracõr.;; pf'rf.r'rwenff's ans navio~
n t>Sf alwlt•t•inF'Pins tfp n::ni11lw ( PXCPJI! o ns m·i;;!rnars), df' ac,.,·,r·do t'ill1l a:-; p:-;pt•t· ia! idndt~s tfllt' P''~"" i 1'1'111 I' as discrimina-
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tões feitas no capitulo relativo ás definições das responsabilidades.
7. o Servir nas offieinas, executando os trabalhos correspondentes aos seus respectivos officios, semp·re que para as
mesmas forem designados.
·R." Cumprir o que fôr determinado sobre o regimen do
fnnecionamento dos app'arelhos sob a sua guarda, obs·ervandü
us ]nsfruccões approvadas para taes fins. .
_
..
9." Observar, rigorosamente, todas as mstruccoes off1C1aes
qne tenham J•elação com a conducção, ronservação, limpeza o
se.::nranca do que lhes fü1· confiado.
.
_
.
1 O." Dar fiel cumprimPnto a todas as mstrucçoes e ~Is
voskões que lhes foren:. inherent.es e constarem das orga~uza
tõrs e rotinas, adoptadas no serviço de mar.hinas dos na·nos e
(•::;! ahelPrirnonf.os de marinha.
-li." Cumprir r fazPr cumpl'ir por Iodos os sens suhorctinados, dP lodas as classrs. as ordnus qnf' receberem.
J 2." Assumir, 1e.rnporariamenl c, as responsabilidades que
rabem aos sub-officiaes, todas as vezes qne forem designados
vara substif.uil-os, tanto nos serviços das ineumhrmcias, como
nns dr~ qu~ll'l n, Jlo pnrl o on em viagPm.

DOS AUXILTARES-ESPECTALISTAS DO RAMO DT~ «ARTIFICES
DF M ACHINAS:.

Art.

comvr.l c:

2n.

~\os

auxiliares-esprr,ialistas do ramo de a1·ti f ices

1. o Auxiliar os sub-officiaes «artífic-es de machinas» em
todos o:-: :.rnhalho:; relativos :ís suas resp·ecl.ivas rspecialidadPs,
sPmpJ'P qne forem pnra taes fins designados .
.?.. " O encargo, nas officinas, dos grupos das incumbencias
n de fndn mais que aos mesmos pert.encPJ', inelusivr• n pessoaL
dn aceôrcio c0m ae organizaçÕ'('S inlernas dos nayins r_• r~slalwlP
l'inwn!os flp marinhn.
3." Ex ccu Iar, com responsabilidadr 11ropria. os serviços
dP rPpara«:.ão e conservação, de accôrdo com a discriminação
feila no capitulo relativo ús definições das rPspnnsabilidarlf~s.
dPnfJ•o dos limHos do snas graduações.
1." UI i1 iznr, cmu;ervar ~' rPpnrar, <~om znlo P pJ•nficiencia,
ns maehillns-l'rrrament.as. fcnanwnfas r !udo mais IJtiC consfilttir· n.~ .rJttus incumhenc·ias.
5." OlJSPJ'var, rigorr;sanwn! e. lodas as insfruceões que tellham l'rlação com a limpeza, conservação e seguran<:a das ofl'i<·inas dos navios e estabelecimentos de maPinha. ·
. _ li." Da1· fif'l cmnp1~iment.o a todas as insf.rucções e disposteoe~ lJlW IIH•s foJ·cn: mhcr~n IPs ~' ennc;l arem das orgauizaçfí:p,;;;
e i'OI.trws. ntlnpfaclas no scTvll;o dP machinas dos na,·ins e csfa11Clt•i·imcnfo.;;; c!P marinha.
7.° Cnmprir e fazer enmpl'ir por todos os Sf'llS suho'rdinn~
'.io..;, flp· lorla~ as classPs, as nrdrns qnc l'eef'lwrem.
8." Assumir, f.empomriarrJ·rnte, as rcsp~msahil idades que
l':tlH?III aos suh-offic ines, f orlas a<.: yezes que fort>m dPsignadn~
\l:ll':J .-:I!JJ..;I.ifll il-IIS IIIIS ~H'l'\'Írll~

das i111'1lllllWHCiHR,

~
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Dos ·prafictmte' ,de ·e•pecialidade e· dos carvoeiros
Jes-artUices

e

aprendi-

Art. 30. Aos praticantes de especialidade e aos carvoeh•,ls
e aprendizes-artifices compete :
1. 0 O encargo, com responsabilidade propria, de grupos de
praças detalhadas para a execução de trabalhos confiados aos
suh-officiaes e aos auxiliares-esoeciali~ttRs. e da dir-eccão de
fachinas de qualquer natureza, quando tiverem a graduacã.o de
«cabo:..
·
2!' Executar todas as limpezas e fachinas. occupando o~
postos que Jhes forem indicados peJa rotina diaria rlo departamf'nto· de machinas.
il. 0 fEixecut.ar, como a.iudantes. todos os ~ATvicos de machinas em geral, de accôrdo com a diseriminacão feita no capitulo
relaUvo á definição das responsabilidarles, tendo em vista as
~naR respectivas grarluacões.
4.° Fazer os sPrvico's de quartos e nelles executar os tr:thalhm; proprios e Cllrrespondent,es ás ~mas graduações, obsPrvanrlo sempre os rlefalhes qne forem organhmdos.
5.0 Servir nac;; officinac;; e nas Pmbarf'aoõr·s fln i\fm·inht\
toda A as vezes qne para ellas forem designarlos.
fl. 0 Auxiliar o's snb-officiaes e os anxiliares-esneeiali-.:f,n~
nos servil:~1s de condncç1'í.o ~ re-rnra(llio c noç; fl~ cnnsPrvac1'io rh~
· tuido o qne pertf'ncr.r ao Sf'rvi~o fl.p mnchinas rln~ navios e r•R ...
fahelPciment.os rle Marinha.
7.0 Dar fiel cumprimento a tonas as instruccões e nisposicõ('s qne l·hes fnt•f'm inhHenf.Ps (\ consf.:trr.m rln.R orgnnl~a
cõe~ e rot.i.nas, adonta.rlas no serviro rl·P mnrhinas dos nA.vinr.~
e P~htbelecimentos de Marinlm.
8.° Cumrrir ri~orosRmPntP torlac;; ai'~ nrdpns 1111~ rert:'he-

rem.

A~=~ nromnc:õPs d~ t.orln o nessnal snhalterno 1ln
rln mnrhiPn<::: .:::prfin ft>ifas s(\mpnff' nnr :mthnlitlruie rle rlnssf1 rlos 01111 hnrlYf'!"flm c::nt i•rf"P'itn fi'~ rmmP"tivnc:: :·•m-rlh,:.ões de acce~so estaheln~idas nn presente capitulo.
Art.. ~?. As ro'nrlirõf's l!rrar·s nnra a nromorão rln pessoal
õn r::tmn rlf' ~r.()nrlnr~fío~ sfio ns RPI!ninf PC::~

Art. ::lll'.

~Pl'Virn ~ernl

i_ o nf! f!n.r'I,OP.iro n. 'fn'nfirn.nf r ri f! ~o rln..rU~P:
n.) f.f'r, como carvoeiro, 11m nnno rlP Pmbarqup ~ rle ser-

vico em uma rlas Pspecialirlarlf's rlo l'nmo rlP condncção, nffectas
ao departamento rlP. Mar. h in as:
h) fPr fi'~ rnnrlirí"íf's grr:1f'~ <lr r.omr'~rf nnwnf o m i1Hr1r. ele
nrrl'lrrln com nc:: rlisnosirí"íf"R rm yignl':
r.) ser rer'JmmPnrlrtrln' nr.lo f"hflfe dP 'l\f:wh1nn~ ·
d' sf'r apnro'vruin no PxnmP rins n <::l~nmnfnq pr::~f icn9 r~b
tfvos li rP~pecfiva hnbilita(!ã'l.
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2.• De f)rattca.nte de J- classe a praticante de 1• cla11e:
a) ter, como 2• clásse, um anno de embarque e de serviço
na especialidade em que estiver praticando;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
accôroo com as disposições em vigor;
c) ser recommandado pelo chefe de Machinas;
d) SAr npprovado no exame do~ r~s~nmrf os p1•nti(•os relativos á respectiva habilitação.
a.• De praticante de 1• classe a praticante, cabo:
a) ter, como 1 a classe. dnm~ annos rle PmharflllP 0 rlfl serVi0o na especialidade em que estiver praticando;
b) ter as cO'ndições geraes de comportamento militar, cio
accôrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar hôas qu::~lidndes de caracter. de manrlo e
f'l f'lp, iniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
d) ser recommenrtado pP-lo chefe de Machinns:
e) ser approvado no exame rtos assumptos praticos relativos á respectiva habilitação, on ter o m1rso rta 'F.srola elA
Auxiliares-Especialistas.
4.o De praticante cabo a au.~iliar-especialistn dP .'J• clas.<:P:
a) ter, como cabo. rtous annos de embarque fl flp, RP.rvir,o
nn especialidade em que estiver práticando;
b) t.er as condições geraes de comportamenfo militnr. rl~
nrrt.rclo com as disposicões em vigor;
c) ser recommenrlarlo pelo com mandante:
d) ter o respectivo cnrso rla Escola rle Anxiliares-"Rsprr.ialisfas.
5.• De au:eiliar-especialista de 3• classe a au..riliar-e.r:pPrin1ista de 2.. classe:
o.) ter, como auxiliar rte ::1• classe. dous annoR fie rmbar•'
que e de serviço na respectiva e~pecialidnde;
b) f.Pr as condil}ões geraes rle comporfamPnfo militar, rto
nr.r.l\rrln .com as rlisposiçõP.s em vigor;
c) ser recommendarlo pelo commanrlnnte:
d) ser approvarlo no exame a qnp, fflr submetf.irlo no~
assumpt.m-; geraes e prat.icos relativos ns rm~pedivns habil ifarrtes.
6.• De au:eiliar-especialista de 2• clàsse a an:r.iliar-ett1Jeciali.c:ta de 1• classe:
a) t.er, como auxiliar de 2• claRse. dous annos de Rmharqne em serviços da respectiva espPcialidarlo:
b) fer as condições geraes de comporfamP.nt,o nlilifm·, d~
nrr•~rrln com as rlisposicões em vigor:
c) ser recommenrlarlo pelo commandante:
d) sAr approvarlo no examR a qur ft.r suhmeUicto nos
a!'l~umpt.os gernes P. praJicos rPlaf.ivos fls resprcf.ivas hal)ilif.nr.ões.
7. ne mt.rilinr-especio7ista rie 1" rTmu~e n. cmufu.~fm· flP.
.2• r1n.c:.r:e:
a.) ter, como auxiliar rle 1• elasse. dons annos dr Pmharqtw em servi<:o da respect.iva Psnecialidade;
b) ter as condições geraí's rlP compm•f"nmPnfo militar. de
arr.tn·rlo com as disposições em vigor;
. .c~ ~emonstrar fortes qualidacles de r.aract.er, dP. manrln
e IniCiativa para poder ser encarregado de incumbencia;
0
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d) · ser ·reeommendado pelo eommandante;
e J . ser approvado no exame a que fôr submettido nos as-

sumptos geraes e praticos relativos ás respectivas habilitações
ou ter o curso da escola a que se refere o art. 14 do decreto n. 16.213, de 28 de novembro de 1923.
8. o De conductor de 2.. classe a conductor de 1.. classe:
a) ter, como conductor de 2• classe, quatro annos, senrlo
dous de embarque em serviços da respectiva especialidade;
b) ter bom comportamento militar.
Art. 33. As condições geraes para a promoção do pessoal
do ramo de "Artífices de Machinas", são as seguintes:
1. o De aprendiz-m·ti{ice a praticante de 2.. classe:
a) ter, como aprendiz, um anno de embarque e de serviço nas officinas;
b) ter as condições geraes de comportamento militar, de
nccôrdo com as condições em vigor;
c) ser recommendado pelo chefe de Macbinas;
d) ser approvado no exame rlos assnmptos praticos relativos á respectiva habilitação.
2.0 De praticante de 2.. classe a p1·aticante de 1.. classe:
a) ter, como 2• classe, um anm.1 de embarque e de serviço na especialidade em que estiver praticando;
b) ter as condições geraes de comport.amento militar~ de
nceôrdo com as disposições em vigor;
c) ser recommendado pelo chefP de Machinas;
d) ser approvado no exame rio:-; assnmvtns praf.icos relnt.ivos á respectiva hahili tação.
3. De pratica?~te de 1" classe a prnticante, cabo:
a) ter, como 1" classe, dons annos de embarqne e de service na especialidade em que estiver praticando;
b) ter as condições geraes de comporLamenf o militar, de
accõrdo com as disposições em vigor;
c) demonstrar boas qualidades de caracter, de mando e
rJe iniciativa, para poder dirigir grupos de homens;
d) ser recommendado pelo chefe de Machinas;
e) ser approvado no exame a que for submettido dos assumptos praticós relativos á respectiva habilitação ou t.er o
curso da Escola de Auxiliares-Especialistas.
4. De }J'raticante cabo a auxilim·-especialista rle .1n classe:
a) ter, como cabo, dous annos de embarque e de serviço
no officio que estiver praticando;
b) ter as condições geraes de comportamento militar. de
accôrdo com as dispoições em vigor;
·
c) ser recommendado pelo commandante;
. . d) ter o respectiYo curso da Escola de Auxiliares-Espe.
mahstas.
5. 0 De auxilim·-especialú:ta de :r classe a auxil'im·- especialista de 2,. clas.ç;e:
a) ter, como auxiliar de 3• classe, dous annos de embar.
que em serviço da respectiva especialidade;
b) ter as condições geraes de comporfanwnfo milifar de
accôrdo com as disposições em vigor;
'
c) SPr l'f'commfmdado pelo commandante;
d) ser approvado no flxarne a quP fôt· snbmett ido dos M-0

0
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sumptos geraes e praticos relativos ás respectivas habilita ...
cões.
6. De auxiliar-especialista de .2• classe a auxiliar-especialista de JG classe:
a)· ter, como auxiliar de 2• classe, dous annos de embarque em servico da respectiva especialidade;
b) ter as condicões geraes de comportamento militar~ de
accôrdo com as disposições em vigor;
c) ser recommendado pelo commandante;
d) ser approvado no exame a que for submettido dos ae~
sumptos geraes e praticos relativos ás respectivas habilitações.
7. De auxiliar-especialiSta de 1a classe, a artífice de machinas de 2a classe:
a) ter, como auxiliar de 11l classe, dous annos de embar..
que em serviço da respectiva especialidade;
b) ter as condicões geraes de comportamento militar, de
accôrdo com as disposicões em vigor;
c) demonstrar fortes qualidades de caracter, de mando r.
de iniciativa, para poder ser encarregado de incumbencia;
d) ser recommendado pelo commandante;
e) ser approvado no exame a que fôr submettido dos assmnptos geraes e praticos relativos ás respectivas habilita~ões ou ter o curso da escola a que se refere o art. 14 do decreto n. 16.213, de 28 de novembro de 1923.
8. De a1'ti{ice de rnachinas de 2" classe a al'tij'ict1 de 'IIWchiuas de .f" classe:
a) ter, como artífice de 21l classe, quatro annos, sendo
dous de embarque em serviço da respectiva especialidade;
b) ter bom comportamento militar.
·
0

0

0

CAPITULO VI
DAS HABILl'rAÇÕES

AI"l.. 34. 1!ara a execução das clausulas t.le accesso a que
referem os arts. a2 e 33 na parte relativa ao exame exigido
para a JH'OIUO<.;ão de cada classe, serão observadas as seguintes condições de habilitação:
1) habilitações nos assumptos geraes;
2) habilitações nos assumptos praticos.
Art. 35. As habilitações nos assumptos geraes serão exlg'idas dos «Praticantes-Cabos» para a promoção a «Auxilial'f\s-Especialist.as de 3a elasse » e destes para as suas respcet.iYas promoções até « Sub-Official ».
Paragrapho unico. Os assumptos geraes, a que se refere
este .artigo, serão classificados. segundo a sua natureza, nos
scgumf es grupos:
A) deveres milita1·es; deYcres parl ieulares: rcgTas !'ela( jvas :i disciplimt e execu{;ão de o1·dens mu g·eral; ·
. B) alislan?enfo em g·eral; condições de al'cesso; promoções;
halxa do serYJço; vantagens decorrentes de um long·o e cont irmo serviço militar; reformas;
C) recompensas; meios de obter as medalhas; liceneia~
mento; desvantagens decorrentes dos exeessos de licenca em

s1~

80
terra; consequencias de uma desercão; qualifioaoõee de oas~
tigos;
.
D) . tabellas de vencimentos; gratificações espeoiaes; gratificações regulamentares; descontos de vencimentos por castigos;
E) regulamentos navaes; regras concernentes ás continencias: etiquetas para os officiaes e civis; ceremonial relativo
ao PresidentC' da Republica, Ministro da Marinha, Chefe do
Estado Maior, Commandante em Chefe, Commandante de navio
ou Chefe de Estabelecimento, officiaes superiores, official immediato, official commandante da divisão e demais officiaes
do navio; características geraes dos navios da esquadra;
F) rotina no porto e no mar em viagem; postos e fainas
de incendio, collisão e abandono do navio, seus objectivos;
mostra geral, sua significação; arrumação do navio; inspecções;
G) rancho;
H) servicos de quartos; limpezas em geral; chamadas geraes;
I} uniformes e meios de adquiril-os; marcação de roupa;
maccas nas trincheiras e meios de are,jal-as; saccos para roupas e suas disposições para inspecções; marcar, lavar, arrumar
e remendar as roupas e maceas;
J) regrâs elP.mentares de hygieuc; limpeza pessoal; primeiras providencias a tomar com os homens asphyxiados; boi as
Ralva-virlas. meios de empregai-as;
K) athlet.ismo, suas vantagens em manter o vigor phyRico; prestigio que deve ser dado á guarnição do navio que
obtenha trophcus nas vicl.orias das diversas provas c competições.
Art. 36. As habilitações nos assumptos praLicns seL·ão exigidas de accôrdo com a graduação c funcção de cada « Inferior
ou Marinheiro~. tendo em vista o navio ou estabelecimento
Qnde servirem.
Paragrapho uni co. Os assumptos prat.icos a que se refere
este artigo serão classificados, segundo a sua natureza, nos
seguintes grupos:
t.• De carvoeiro a p1·aticante-machinista de 2" classe:
Conhecimentos :
a) da localização das machinas motoras, auxiliares, de
suspender, do leme, do systema distillatorio, condensadores e
·
bombas;
b) dos fins a que as mesmas se destinam:
c) dos cuidados para proceder á limpeza externa dai-1 rnaehinas a vapor;
d) do modo de limpar e pintar fundos duploR.
·
2.• De praticante-machinista de 2" classe a praticante.machinista de I" classe:
Conhecimentos:
a) das habilitac;ões exigidas para a classe anterior·
b) da nqmenclatura das machinas e turbinas a vápor e
seus accessorws;
. c) do material de coil'sumo e limpeza, empregado nos serVIços das mesmas;
d) das canalizações de vapor principal e auxiliar;
e) do material necessario para a confecção de juntas 0
engachetamentos das machina's e canalizações de vapor·
f) da lubrificaéão, de uma peça de machina;
'
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praticante-

a) das habilitacões exigidas para as classes autei'iurea.
demonstrando mais desenvolvimento;
·
b) da leitura e escripta simples e das quatro operacôc~
arilhnwtieas sobre os numeros inteiroa;
c) do modo conecto de abrir e fechar· valvülas c Lorneiras;
d) de como se põe em funccionamento uma bomba de alin:enlação ou de esgotar porões das machinas, caldeiras e carvoeiras:
c) ·Je como o quando s.e purga uma machina qualliUer,
{) tia I ubrificação de urna machina motora;
u) do'S mPios de esfriar qualquer parte de uma machina,
quP se aquecer· pelo attrito;
h) do preparo de torcidas para cópos do lubrificação;
i) de como se esgotam os condensado1es e tanques de so-bras:
.í) da manobra o liSo das Yêl.lvulns dn coslado do navio,
Jelaf.ivas aos eondensadorcs, e oul.r·as, c·onfurme os seus fin .. ,
!.") da confecção de juntas c cngachctamento em geral;
l) da leihtra c empt·ego ü1• manumeLros e theL·momet.r·u:-;,
tt:':ado~ IHlS maehinas;
m) da execução de pequenos reparos do officio de « Ajusf a dor de Machinas:..
4° De 1lraticante-rnachin·ista, cabo, a auxiliar-machinista de 311 classe:
lt)

Curso da

J~scola

de Auxiliares-Especialistas.

De auxiliar-machinista de a• classe a auxiliar-mach·inista de J'l classe :
Conhecüne ntos :
5° -

a) da direcção de grupos de homens, na execw.;ão de servjços que lhes forem determinados;
b) da execução dos serviços de quartos, quando conduzindo ruachinas auxiliare·s no porto on em viage·m, bombas
(:c at· f' de eircula~ão, vaporizadores, machitms ele leme c de
tiuspeutl:·t·. e bombas em geral;
c) da conducção de um systcma disLillatorlo;
ti) da limpeza interna e (~xterna das machinas a vapur;
e) de como se movin:enta ·otl pára qualquer machina;
/') da Yrrif'icação lk folgas e alinhantenlo de peque11as
maclJinas;
y) do isolamento calorífico das machinas, turbinas e encanamentos de vapor;
h) dos aparelho:.;; (Jc lra11sm issão e de repetição rle ordens;
i) das eôrcs cotlVC1H~imwdas pam a pi:d.u1·a das canaliza«,;i)rs dP vapor, agua, :etc.;
·
;i) das instrucções existentes nos manuaes de maohinas,
r.uoptadas na Marinha de Guerra, na parte relativa á sua esI>ccial idade;
Ir.) de muita habilitação do officio de « Ajustador de Machinas ~-
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De auzitiar-macltinista de .2" classe a auxiliar-ma·
Conhecimentos :
a) das habilitações exigidas para a classe m~.terior;
b) da execução dos serviços de quartos, quando. con~ .tzindo uma machina motora de pequeno porte ou varms machinas auxiliares;
·
c) da montagem, desmontagem, ajustamento e alinhamento das machinas a vapor;
d) do que é rendimento de uma_ machina 1;1 vapor;
.
e) do que é systema de expansao success1va;
f) do modo de distribuir vapor nas machinas sem cubro;
g) da distribuição de vapor nas bombas,;
_
h) do represamento de vapor nas canahzaçoes;
i) do aquecimento das machinas alternativas c das turbinas;
j) do serviço de oleo de lubrificação nas turbinas e 8Ua
respectiva refrigeração;
Ir.) da. influencia do v acuo nas 1urhiuas e uas maehitl:l'l
a vapor;
l) das manobras de agua e vapor;
m) da execução e direcção de trabalhos de limpeza, l'Oilservação e reparo de uma ou de varias maehiuas auxilial'n",
seus accessorios e respectivas canalizações;
.
n) dos meios de fazer as analyses das aguas utilizadas a
bordo;
'o) das observações necessarias para o regislt·o nos li\Tos
de incumbencia e de quartos, e nos mappas e outros documentos de sua < Divisão :. ;
. p) da perfeita execução dos trabalhos de « .Ajust.ador tle
Machinas :..
7.• De auxiliar-rnachinista de f" classe a conductor-machinista de .2" classe :
Conhecimentos :
' a) das habilitações exigidas para as classes anteriores;
b) da conduccão, direccão e funccionamento <.las maehinas
a vapor em geral, ou turbinas;
c) da expansão do vapor, em relação á ceonomia Lle combustivel nas machinas em geral;
d) do ajustamento do mancai de escora e da bucha do hclice;
e) da montagem e desmontagem dos helices;
f) da installação de todas as machinas ou t UJ'binas, e <.la
canalização de agua e vapor e seus accessorios, existentes nas
praças de machinas;
g) de t~das as manobras relativas aos serviços de ag·ml
de ahmentaçao e vapor, do oleo combustível c do alagamento
e esgoto em geral;
h) de como se subrneLte á pressão hydt·aulica nru encananwnto) condensador ou tanque;
.
i) da leitura dos planos e desenhos sobre maehinas seus
accessorios e canalizacões respectivas;
'
i) de como ~ira~ um rascunho de uma peça de machina;
. k) da orgamzaçao do «Departamento de Machinns » especialmente da respectiva divisão a que pertencer;
'
6° -

ckinilta de 1.. classe :
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l) da execucão artistica dos trabalhos inherentP~ no offirio de "Ajustador de Macllinas", inclu:;iH~ aliuhawL·rüo da~
mesmas.
8.ll De cal'voeiru a pralir:a11lc-/'ouuistn tle 2" dussc:
Cnnhecimenlvs:
a) da al'l'uma,;ão, e~! iva t' Lr·anSIWJ'ie do eal'vão, nas cal"~
voe i1·as e uas praças de ealdl'it·as;
IJ) do pT'eparo das earvoL>it·as pant
o l'l~cefliruenlo uc
Cal.'VÜo;

c) da mauol.H·a das pot·las-f•slauque~ da:-; eat·voeil'a::;;
d) do alagamcnlo e do esguio das carvoeiras;
c) da collocaeão da agua nos ciuzeir·os:
l) da I impeza das gr·,~Ihns (' dos einzeü·os;
u) da at•t·umtu.:ão das l;'t'l'lllas nas fo1'1Ja11tas:
li) dos meios dl' gnar·ne1~1~1' os fogos eom ,·ar·vfío;
i) das ft>t•ramentas elllpt·t~gadas 11os scn i~_:os dt~ l'ogo e sua
u!iliza~;iio;

j) do modo de limpat· e pinlar· lltll fundo duplo.
8
De 1Jral'icante-f'ouuislfl de 2.'' classe a praUcanle-fo!JUisla de 1" classe:
··Conhecimentos:

9.

a) das habilitaç,õeti ('Xigidas para a •·las~''' auf e1·ioi':
b) da maneira de fazer os rogos nas Jnl'llalhas, "'~ w·eúrdo
I'On 1 as di fferentes cspecies de earvão;
c) da manl'ira de activar, guarnecer, mantel', I irnpar c
abafar os fogos das fornalhas, de accôrdo com os regimcns de
Junceionalllenf o dos geradores;
rl) ela nomenclatura de todas as pari t•.-; das ealdciras e
l'il'US aecessorios, internos n externos;
e) dos meios de limpeza das varias pur·Les das caldeiras,
interna c externamente, e Llo maf.erial emprt!gado nestes servkos;
do reparo c confecção das paredes de caldeiras;
g) do material nccessario para a confecção das junLai:i e
tmg~ach~tamentos, usados nas caldeit·as, seus acccssorios e canahzaçoes;
·J O. De 1JI'aliconlc foouista de ta clas~e a JJI'alicante-foguista, cabo :

. n

Conhecimentos:

a) das habilitações exigidas para as clai:isl'S antcl'iores,
demonstrando mais desen'iolvimeuto;
b) de leitura e escripta simples e das quatro opemçõe~
a !'i thmetieas sobre os numeros inteiros;
c) da habil execução dos serviços de activar, guarnecer,
manter, limpar e abafar os fogos das fornalhas, de aceúnln eum
os regimens de funccionamento dos geradores;
l[)" de como se communica ou se isola uma caldeira;
c) de como se põe em funccionaHJcnto uma lwmlJa úe aliJ:ll:mtação das praças de caldeiras;
da manobra dos indicadores de nhel e torneiras de
lH'ova, das valvulas de vapor e de alimentação e bem assim do
emprego dos eollectores de purgação, situados eut uma praça
de caldeiras;
g) do 1110do eorrecl.o de ahrir· e fechar \·alvula:-; e torHei r·as:
h) do modo do alii~~eutar Ul!l gerador ctu actividadc;

n
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i) de como puchar e extinguir os fogos no caso de emer-

gencia;
·

vão;

·

j) da verificação estimada de um dado existent,e de car-

da confecção de juntas c engachetamentos em geral;
do prepar0 de torcidas para cõpos de lubrificação;
,,.) da leitura e emprego de manometros, thermometros e
o.uemometros usados nas caldeiras;
n) da manobra e uso das valvulas do costado rlo navio,
relativas ás caldeiras;
o) da execução de peouenos reparos do officio de "Caldeireiro de Ferro".
•
11. De praticante-{uouista, cabo, a auxiliar de caldeiras
de a· classe :
a) curso da Escola de Auxiliares-Especialistas.
12. De auxil'iar de caldeiras de a• classe a auxiliar de caldeiras de 2• classe:
Conhecimentos:
a) da direcção de grupos de homens, na execução de serviços que lhes forem determinados;
b) da execução dos serviços de quartos, quando conduzindo uma ou duas caldeiras em actividade, no porto ou em
:viagem;
c) do isolamento calorífico das caldeiras c encanamentos
de vapor;
ct) da limpeza e conservação dos geradores de vapor e
seus aceessorios;
e) da manobra dos ejectores de cinzas;
f) do modo de accender, communicar e isolar uma cal·
deira a petroleo, e operações que se seguem;
g) de como manter em tunccionamento uma caldeira a
petroleo;
h) das avarias provaveis nos queimadores;
i) da utilização dos reguladores de ar nos massaricos das
c&ldeiras e suas avarias;
j) das providencias a tomar nos casos ue accidentes nas
caldeiras e seus encanamentos, e nas machinas de ventilição a
.outras. existentes em uma praça de caldeiras;
'') das côrcs convencionadas pat·a a pintura das canaJi ..
zac;ões de agua, vapot·, etc.;
l) das insll'u~,;ões oxiHtenles nos manuaes de macbinas,
adoptados na Marinha de Guena, na parte referente á sua especialidade;
· m) do lllodo de prepal'ar para funccionar as caldeiras em
geral;
n) de muita habilita~.ão do officio de "Caldereiro de
!•'erro,.
13. De auxiliar de caldeira de .2• classe a auxiHw· de caldeil'a de 1• classe:
Conhecimentos:
a\ das habilitacõcs exigidas par·a a classe anterior;
b) da direcQão de trabalhos de limpeza, conservação e re ...
paros de uma 011 varias caldeiras, seus respectivos acce~sorios
c canalizações;
c) da execução dos serviços de quartos, quando conduzindo até tres caldeiras em actividade, no porto ou em viagem;
k)
l)
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d) dos meios de dar extracção nas caldeiras e os motivos
que as determinam;
e) do modo de regular as valvulas e segurança;
f) dos meios de fazer as analyses das aguas utilizadas a
bordo;
g) da avaliação correcta do existente de carvão, oleo com,bustivel e agua de alimentação;
h) das observações necessarias para o registro nos livros
de incumbencia e de quartos, e nos mappas e outros documentos de sua "Divisão";
i) de perfeita execução dos trabalhos de "Caldereiro de
Ferro".
'.14. 1Je auxiliar de caldei'ra de 4a classe a conductor. de
caldeü·as de 2a classe:
:Oonhecirnentos :
a) das habilitações exigidas para a~ classes anledoros;
b) da conduccão, direcção e runccionamento de todas as
caldeiras situadas em uma mesma praça, quer no porto, quer
em viagem;
c) do emprego das diversas qualidades de cotn'bustivel e
das aguas de alimentação;
d) da installa.ção de todas as canalizações e seus apparelhos accessorios existentes nas praças de caldeiras;
e) das condições que concorrem para a estabilidade de
pressão nos geradores em actividade;
f) de todas as manobras relativas aos serviços de agua de
alimentação e vapor, do oleo combustível e do alagamento e esgoto em geral;
g) de como se submetto á pressão hydraulica uma caldeira, encanamento ou tanque;
h) de como tirar um rascunho de uma parte da caldeira;
i) da leitura de planos o desenhos sobre caldeiras, seus
accessorios e respectivas canalizações;
j) da organização do "Departamento de Machinas", espe~
oialmente da divisão a que pertencer;
k) da execução artística dos trabalhos iuherentes ao officio de "Caldereiro de Ferro".
15. De carvoeiro a praticante-motorista de 2• classe:
Conhecimentos:
a) da localização das machinas frigorificas, hydraulicas,
de comprimir ar e dos motores a explosão c a combustão interna;
b) dos fins a que as mesmas se destinam;
c) dos cuidados para proceder á limpeza externa das referidas machinas e motores;
d) do modo de limpar e pintar um fundo duplo.
1.6. De praticante-motorista de 2• classe a praticante-mo ..
torista de 1• classe:
tConheçimentos :
a) das habilitações exigidas para a classe an(el'ior;
b) da nomenclatura das machina~ ~~spcciaes e dos moto ...
res a explosão e a combustão interna, c seus accessorios;
c) do material de consumo o limpeza, empregado nas re ..
feridas machinas e motores;

a
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d) da installat.:ão das canaliza<;õcs qun st~J·virem aos servidas machinas especiaes c motores;
e) do material necessario pa1~a a eonfcc((ão. das junt~s e
engachetanwnfos, usados nos sernços das rc~1er1das maclnnas
e mofores;
.
f) da lulJrifieação tle uma peça de maehiua especial ou
ínotor.
17. JJe p1•alicante-motm·ista de I" classe a praticante~os

motuJ'is tu, cabo:
Conh eeiuu~ ntos:
a)

da~

habilitaçõe::; exigidas para as classes anteriores.

demonstrando mais c lesenvolvimento;

b J dP )('il•ua ~~ PHtl'ipta simplp~\ ~' da~ qual1·o opl'rac.~ões
aritbmet icas sobre os numeros inteiros;
c) do mono eorrcct o de abrir e fnelmr val vulas c torneiras;
ll) de eomn e t.Jltandu se purga Ullta ma(' h i na:
r) dos meios de esfriar qualquc~r parte tlc uma machina
especial ou motor, que se aquecer pelo allriel o;
f) da Iubrifieat.:fiu ex I e r na de uma maehina especial c de
:um motor;
u) do )n·evaro de tm·cidas lHII'a c·opo~ dP lnlwifiea(;ão;
h) da manolJra o uso das valvulas do l'ostatlo do navio,
que lc_•nbam relação enm as machinas PspPeia(.~s e motores;
i) da confecção de juntas e engae hei amenlos, em geral;
j) da leitura c emprego de mamm1Plrns " lllermomeLros,
.usados nas machinas especiaes c motnrns;
k) da execução de pequenos reparos do ot'fieio de "Ajustador de 1\lachinas".

18. De pJ·aticunte-mutul'ista, cubo, a au.;tilim·-mulul'isla
de 3" classe:
a) curso da .h:scola de Auxiliat'l-ls-J.1;specialisl as.
19. De uuxiliar-mutol'isla de 3"' classe H altxil-iar-mutorista
de 2• classe:
Conhecimentos:
a) da direcção de

grupos de homens, na execução de ser..
,viços que lhes forem determinados;
b) da execução dos serviços, quando conduzindo os motores a explosão, usados nas embarcações dos navios e dos es~
tabel(lcimentos de Marinha;
c) do funccionamento dos aparelhos de marcha das em ...
barcações movidas por motores a explosão;
d) da execução dos serviços de quartos, quando conduzindo um motor a combustão interna. funccionando para serviços auxiliares;
•
e) da exec11:cão d_os ~e~·viços de q~mrtos, quando conduZindo uma machma frlgortftca, hydrauhca, e de comprimir ar,
de accõrdo com os regimens ordenados;
f) das ~nstallações frigorific~s e_ df' ar comprimido;
.
g) cto Isolamento ctas canahzaçoes da mistura frigorifiCa;
~~) da installat_:ão do serviço das machinas hydraulicas;
l) do modo de preparar as camaras de refrigeração de vi:veres c do seu respectivo recebimento e preparo;
·
. _i) dos meios de refrigerar ou ventilar os paióes de munu;ao;
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k) da limpeza interna e externa das machirias cspeciaes
motores;
k) do funccionamento dos thermo-tanks;
m) do preparo, limpeza e conservação dos tanques de
olcos: combustível e lnbi·ificantcs 'P sen resvcctivo recrhimento e dü;tribuição;
n) das im~t.rucções exislenles nos manuaes ck maehinas,
udnptallas na 'farinha dl' <htPtTa. na pa1·le rnfif•T·enll' :i sua espee ialidade:
o) elas· cores convencionadaR para a pintura dc> canalizaçõN; de vapor, agua, etc.;
p) de muita habilitaçã.o do officio de "Ajustarkll' de Mar,hinas'';
P-

lV?

20. De au.xiliw·-mnto1'isfa dC' 2'' classe '' rnu:ilim•-mutnriRfa
1" classe:

Conhecimentos:
a) das habilitações exigidas para a classe antnl'ior;
/)) da execução de serviços de quartos quando condnzindo
um motor a combustão, de pequeno por I e, ('mprPgado, f.anl o 11.\
propulsão como em outros srrvi1;os do ua,·io, on quando con-

duzindo machinas especiaes;
c) da montag·em, desmonlagem c regisl.t·o de dislrilJuieão
de um motor a combusião interna para seeviç.os :utxiliarPs;
d) fie montagmn, desmoniagem, ajmd.anH·nfo e alinhamento das machinas cspccian:-:; " motores;
e) dos systemas de J'f'RPnalorios dr ar compt·inlidn. stm~
f'analizações e valvulas;
f) fios apparclhos de medir a prcssii.n e a l.rmpPralura:
g) do funccionamenf o rios l'eguladores de veloeidade f'
rontadores de rotações, ú inerei a;
h) da carga e descar'ga de urna machina frigorifica;
i) da importaneia da iemperat.u1·a amhienfe em re1a(;ão ao
fu;necinnamenfo das maehinas frigorificas I' de comprimir ar;
.i) do funceionamento e installaeão dn-.; r1•guladnJ't'S da~
mnchinas hydranlieas usadas na Marinha;
k) rla f'Xf'euçã.o P dirPcçã.n dr tmba1hos dr linl!pPza. cnnsrrva<;ão e reparo. de uma ou de varias maeh i nas PSfH'I' ia f' R e
motores, seus accessorios e respectivas canalizações:·
l) rlas obsPrvaçõcs 11ecessarias rmt·a o rpg·i:;;f rn nos livro~
dP incumbcmcia c dP quarlos, e nos mappa.;; P nnfros donunPnlos da sua "Divisão";
m) da perfeita cxecllçã.o dos traha 1h o:;; rlf' '·Ajuslador do
Machinas" e de "Motores".
21. De mtxiliar-rrwt.m·istn dP- f" classe a cnndurlnr-moto7'ú:tn. de 2 cla.sse:

Conhecimentos :
a) das habilitações oxigidas para a elasse anferior;
h) dos ,prineipios elomenf.at·cs sobr(' lllfllnrcs a explosão
e a comhustii.o interna. machinas fJ'igoril'ieas. enmprPSSIH'f'S de

ar ~ das machinas hydranlicas, utilizadas na Marin1ta:
r) da conduerfi.o, di recçflo c fnnerionamenl o dn mnf orP-s a
romhustfío interna. para o set'Yiço t10 propulsão dr m1vios ·
d) da ronr]neção. dirf'CÇfío I' fnnecionanwnlo df' vario~
eomprPssorf's dn ar. machinas frig·orifieas P hydranlit•as:
r) das fcmperaf.nr'as d~ reginwn. parn l'ada eBJW<'il' de viVf'l'C. a s1~r eonsPrvado por refrigeração:
f) da OXflCHÇfiO e direcção geral dos l'f'paros Clll mo( ores O
maclunas da sua especialidade;
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g) do ajustamento do mancai de escora e da bucha dos
helices, sua montagem e desmontagem;
h) de todas as manobras relativas ao alagamento e esgoto;
i) da leitura dos planos e desenhos sobre machinas especlaes e motores, seus accessorios e respectivas canalizações;
i} de como tirar um rascunho de uma peca de machina
espemal ou de motor;
k) da organização do "Departamento de Machinas", especialmente da divisão a que pertencer;
l) da ·execução artistica dos t.rabalhost inherentes ao officio de "Ajustador de Machinas" e de "motores", inclusive alinhamento.
22. De carvoeiro a praticante-electricista de 2• classe :
Conhecimentos :
a) da localização das machinas electricas e dos principaes
apparelhos clectricos, bem como dos fins a que os mesmos se
destinam;
b) dos cuidados para proceder á limpeza externa floR apparelhos electricos;
c) do modo de limpar e pintar um fundo duplo.
23. De praticante-electricista de 2• classe a praticante-ele'ctricista de 1• cl.asse:
Conhecimentos:
a) das habilitações exigidas para a classe anterior:
b) da nomenclatura dos apparelhos electricos e sens accessorios;
c) do material de consumo e limpeza, empregado nos serviços de electricidade,.;
d) da distribuiçao do8 ciTcuitos de illuminação;
e) de como substituir, na installaçã.o Hlectrica, lampadas
e fnziveiR, inutilizados;
(l da lubrificação dos motores e npparelhos electricos.
24. De praticanfe-eTectricista de 2• rlmJse á r•mticante-etectr•icüta, cabo:
Conhecimentos:
a! rla~ habilitações exigidas .para as classes anteriores,
dr.monsfrando mais desenvolvimento;
b) de leitura e escripta simples e das quatro operações
arithmeticas sobre os numeros inteiros;
c) de como se põe em funcoionamento um motor electriC'o:
d) dos meios de esfriar um motor electrico que se
aquecer;
e: da leitura e emprego de manometros, thermometrofl
e apnari•lho~ electricos de medida;
f) da exeoucio de pequenos reparos do officio de "Ajustador-Electrioista".
25. /Je praticaute-elect1'icista, cabo, n. att.-rilim·-elecfricista
de .'l" rlns.çe:
3• classe:

P-urso da Escola de Auxiliares-Especialistas.
26. De a.u:cilia1'-elecl1'idsfa dP .'l" elas.~ e rt nu.-riliar-elref1'i-

a)

t'ista de 2" rlasse:
Conhecimentos:
a) ~Ja direccfio de grupos de homens na execução dte
E:erviços que lhes forem determinados;
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b) da execução dos serviços de quartos, quando condu-·
zindo um dynamo ou motores electricos, de accôrdo com 0
rPgimrn ordenado;
c) da manobra de fazer um dynamo alimentar os circuites da installaçiio respectiva;
d) da manobra dos differentes typos de reguladores de
velocidade dos dynamos;
e) dos ldifferentes typos de d~namos conforme as respectivas exitacões;
.
f) da oonducção de uma bateria de accumuladores durante a carga, repouso e descarga;
g) da installação ~e circuitos simples de lampadaa, ven ...
fillnrlorns portateis e campainhas de chamada e alarme;
h) da reparação de circuitos abertos, localisando e reti.. rand(' os desvios de corrente, que noR me~mos forem enrr.ntrados:
i) da montagem c desmont.agem de 'P-nquenos e simples
nt.::d Ol'(!S electricos;
j) da leitura do schnma das ligações de um pequeno e
:-:imp!M mot)or;
k) da installação dos apparelhos electricos de medida;
l) do funcoionamcnto e conservação dos holophotes;
m) ·da manobra de- rheostatos e appa·relho~ rle c-ontrol dos
n1ofores;
n) <10 sysf.ema geral da instaUaç§.o ·electrica;
o) da!-( instrucções existentes nos manuaes de electricf ..
dnrle, adoptados na Marinha de Guerra;
1J) das côres conyenr-ionudas para a pintura das eanalinH}Ões electrieas, etc.;
'
q) da limpeza interna e extern11 dos ctynamo~. motores
,. n ppnrelhos elect.ricos, em glerat;
r) de muita habilitação do officio de ":\juAfador-Elecf.ricista".
27. De awr:iliar-electricüta de 2• clas.11e n au.:rilim·-electrid.<:ta drJ t• classf?:
Conhecim.entos:
a) dns habilitações exigidas para a classe anterior;
IJ) da t~xPcueãe ,r direcção dos trabalhos de limpeza, conRcrvar,ão e l'·eparos de dynarnos. motorf'~. accumuladores, pilhas, holo,photes, tl:'lüphonP~. :rheostat.os e de outros apparelho~ Pl~ctrtcos ai.i:;.:iiiares;
c) dn execução dos serviçoR do ctuar~.);;, quando conldu ·
zinàn um nu mais dynamos;
;( dn monta~e!!l: jesmontagem, a,im;;tamf'r.to e alinhamento dos dynamos o motores electricos;
e) do reparn t1t-: dynamos, motore~ ·~ appar~lhos electrii'n~ I'TTI ~N·al:

n da;:

manobr·af-: de associar dous dynamos f'lll parallelo;
rio valor ~ Rhmificação da voltagem em relação á~
41Pn9idades de cada elemento de uma bateria de accumuladnres;
h~ dn~ ruidnrloR r~laliV<'S ao tr·afamr.nlo 11<' lHlll\ bateria
de arcnmuladores;
i} .fias linhas rla ii~stallação elecLrica;
j) da hpplirar;âc1 e dos cuidados t'elativ0s a·os instru •
mfln~.n~ porlntei~ dt' medida electrica:
r/i
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k) das observaÇões necessarias .para o registro nos livros
de rincumbenoia e de qua'!'tos, e nos ,mawas -e outros do ...
cumentos da,;~ma ·~Divisão";
·
· ~>l) de perfeità execução dos trabalhos de "Ajustador-Electricista~'.

28. De an:rilim·-elect1'icüta. r/e -tn clns!u, a conductm·-cletlriC'ista de 2n clm;sr:
Conhecirn(Jntos:
a) das habilitac;(;e~ exigidas para a_s classes ~nterio:r~;
b) dos r1ynamo~; IP. ~llotof'lu; f'Xitarlo<;; ;·n: St'rie, drrivação
A compound;
c) dos regimens de funccionamr,ntos rlf' dynamm;, f'm grraL usados na Marinha,
d) dos apparelhos do medüla r Hcgnrança nsarlos nas
installa~ões que penmitt.~~m a aRsor.iacão df'· dynamos:
r) funceionamcnt.o e do arr·anjn
rlr.d.riro do." motores-geradores e tran~formadores;
f) <los processo~ dü carga de accumuladore~1 rlect.rico·! e
o modo de carregal-os;
g) .do funccionamento, conservação e reparo dos apparelhoR mmrlnR pat·a inrlicatfío dr marrha. control rlP- lir·o e de
veloci ci:lde:
h) th leitura de })lar:os o desenhos sobre inSltallaç5e~
cleclricas em geral:
i) de como tirar um rascunho df' uma pequena insi.allaçã(l
eleclrica;
:i) da organização do rleparl anwnJo rlP mar h inas, rsprcialmente da .. Divisão E";
k) da execução artistica do officio de "A.iustarlor Elect.ncisla'>.
29. De ap1'endiz n. p1'aticantf?-m'tifirr dP 2a r·lrrsse:
' Conhecimento.~:
a) da localização rla:=; offir.inas. das machina~l-ferramen
t.as n d'Jg ~pai6cs de fc•J·ramentas;
b) da nomenclatura geral das ferramentas relativas ao
officio que desejam possuir;
c) ·dos cuidados 11ara proertlPr :í limpPza. das ferramenhts e machinas-ferramentas;
ll) :do modo .cte limt,ar e pinlar um fundo duplo.
· 30. ·De p?·atirn.ntP-a1'fi{ice rir. 21\ clw~se a J·(J·aticrmte-m·tifice
de -t• classe:
Conhecimento.~:

a) da~ habilitnçõ('::~ exigidas pnra a classe. anterior;
b) da nomenclatura geral rias marhinas .ff'namrntas re-

lativas ao officio que praticam;
c) do L:od0 dt: limpm· e cons•crYal-as;
d) da nomenclafura do mate:-ial de consumo necessario
para a rxecuc;:i'ío do pPqwmms ohras r·nrtcrrnrnl.rsl ao officio
tJU·~

pl'afü-am;
31. Df? praticante-arti{ice de ,p clns.1w a praficantr>.-arti{ice:
Conhr>rimenlos:
a) riM habilitnr_'Ôfl~ exigidas para aB classes anteriores;
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b) ue leitur·a e escripta. sin~ples e daf4 quatro operações
aritbmeticas sobre numeros m~e~ros;
~, ... - .
.
c) das ferramentas rto officJO e sna eon.'if 1 vacan, reparo
das mesmas;
d) do material ntili·uulo no officio titJe prat.ieam;
:l~. /)e proli.r:rmtr.-m·ti{'ir;•, r.o.ho, a o/1.1'iliul'-m'fij'ir·r rir .'la.

f'!nsse:

a) Cnrso da Bscola flp Auxiliare~-Especialistns.
:~:3. 1)1· uu.ril ittl'-m'f i/iN' fi,~ .'1' rlns.çf• o alt.rili11r-art i{kr r/t?

:ta rlnsse:
Cnnlwcimentos:
a) da dircc1~ão de grllllOS dn h~Jmcns na r•xf'então de obras
e rPraros qur lhes forrm ele Iermmados;
.
.
b) da f'XCCill;fitl de obras dP pequena 111011La, rdnltYas ao
~-'''tL o f fie i o;
.
.
.
c) dn ut il izncão das respr~clt v as
mael11nas- terTatllf'ULa:-;.
sua consct·va1·ão e rf'parn;
rl) das iii:-::lt'llCt'Õc:.; r·rlal ivas ao ::rll nfficin. ~~x.i.~l Pnlns lliV~

mnnn{w..; adnpl:Hlns· na !\lar·inltn dn Gnrrra.
:H. ])f> fllf.J·i/ioJ'-1(/'fi{it'l' r/1' 2" r/IISS(' 11 ({1/.PÍ/ifii'-(I)'IÍj'ÍI'f? de

1" dassr:
ConJwciJIIcntos;:

a) das habilil.ac:õcs exigidas para fi elas;;;0 aujPrior;
h) da exf'I'IH.:íío pnr·fpila das nhr·afl q11e lhn~ l'orem ron~
findas;
c) da aYaliaeão cor'r'cela rln maiPrial uccP.;;~ario ú ~XPrucãn rio unta ohr'a e de l'OJ1lo -.:n Jt') e intr•rprnla um dr.scnlw
para off'irina;
f/) da dil't'rrfío dP uma nffieína;
e) das ner~~~sidarlrs d(l nl~11Prinl (I JH'S::-:or~l p~u·n nr,:nmonlo
do nma ohra.
:m. Ot' a;r.tilim·-IIJ'fi{if'r~ dt' I" 1'/a.çst? 11 orli{il'f• df' mr11:h itJa.~

d,. 2'' dru.;se:
Con/u'r·imrnlo.;;:

habilitaçlírs Pxigidas para as elasse~ anteriores;
!J', .la dirr•r1·ão r!P lndn~ o:-; ~•·rTicns dr• uma of!'irina:
c) da eXI'C;wfto adi-:lif'a tio:-; ,,~·aballto~ r·c•htl.iYu" a sert

o) das

nffú·io:

..
da or·ganizaçno do nrpartamrntn dn m:whinas, ospf'c ialmenl ~ da Divisão a que pert.encer.
Art.. ~~. As ~~.por.as para Rer·rm pffrdnadoH os exames
dt~ bahililaçõrs, a que se refel'le o pre·sente capitulo. serão as
.. ~t.ahciPrirlas na:-: rliRpn'litõPs pt·opr·ias fJ"~' rrr:ren1 este a~
:-·umpt.o na l\Iaf'inha. devendo srr drsignadas, na occasião opporf.una, cinco eommissões examinadoras, conslituidas de officiaes do sPrviço do machinas, sendo uma para cada r•specinlidade. ~os quatro ramos de "Conr)ucçfio ". fi uma l)ara o J'arnn dC'
''.\1'1 IfJCf'S".
Parn~l'npho tmico.
Os rPsull.adn~ dos cxamc.'4 ser·ão enYindos pelo prPsident~ da commi:s~no rxominadora á Dircetor ia do Pl'sso:tl. ~cndo acloptaclo, para taes fins. o mappa and)

nexo n. ::l.
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CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES GERAES

Al.'t. 38. Os sub-officiaes, inferiores e marinheiros do
Serviço Geral de Machinas:
1. Perceberão os vencimen~os e_ ler~o reforma rlo servi co activo ds accôrdo com a Ieg1slaçao vigente.
'J
11
Perceberão a grati ficacão de machinas e as de ma i~
gratifi~acões, como sejam: de auxiliar:-especialista, de especialidade, de engajamento, de reenga,)ament.o, de exemplar
comportamento. de addicionaes de 1.0 o/o e 15 o/o e outras,
de accôrdo com o que dispuzerem ag regpecf ivar;; disposicões
lcgaes em vigor.
UI. Contarão para os effeitos ela reforma todo o tempo
que serviram como operarias e aprendizes dos arsenaes rla
Republica.
IV. Est.ariio snjrit.os an Regnlamnntn Disciplinar rla Ar:rnada.
V. Usarão os uniformes de aecôrdo com o plano geral,
ndnptado para a Marinha. com og ois! inctivos cspeciaes :mnPxns ao presente regulamento.
VI. Excepto em caso de reforma, os inferiores ao passarem a sllh-officiaes cornpromPttor-se-hão préviamente a
servir, na nova categoria, pelo prazo ao menos necessario a
perfazerem o sen tempo f_otal de engajamento, se lhes faltarem mais de cinco annos para completai-o: aquelles a quem
faltarem menos de cinco annos e os de procedencia civil, compromettí'r-se-hão a servir pelo menos cinco annos, a contar
da dat.a da ~ma portaria de nomra~ão.
VIJ. (Js cnhos, para serem promovido:-; a ffwceii·os sar~ontos, deverão compromctfer-se a servir pelo menos mais
cinco an.no~ á Marinha rlo Guerra, a contar rla data da promo<:ã.o, caso o sem fempo de f'ngajamcnto venha a terminar antes desse prazo. Esse compromisso devcr·á ser nssumido préviamente, como eondiçfío para rnntrir.nln nos cnrsos dr, auxiliares especialistas.
Art. !:l9. Os snh-officiaes e os anxiliares-esper.ialjstas
só serão Pmpregados nos srrviços inherrntcc:; ás suas re'l;pert ivas ~~pecialiriades.
Art. 4·0. O pessoal prrtfmcrnf c no ramo de «Artifice ue
!\fachinas». qne possuir os «nffir.ios~' proprios rle"'LP ramo, de
modo nl~um sel.':l dotalhl'tdo para ns trabalhos c srrvicos no
quartos oue romprtit·rm nn pnssonl rwrlenrenfc ang ramos de
<<Condurcão~.

Art. 4i.

Os carvoeiros não porim'iin scJ·vir rws f'Slnhe-

lor.imenl ns rlP !\-Tnrinha.
Art. 42. o~ ~Hlh-nffir,inPs ronrJnctnres-rn:wldnisfas. (',on-

rluct•)res-moforisfas c ronrlnrfofe<;-e]ecfrir.i~tn~. mniR antigos
nos respect.ivns qnnrlros, ,porlPI'fín PXf'f'CAT', rnrno tnai-. gJ•nduarlo~ f' fcnrlo P.m Yisln suag f'Spcrinlir:larlP~. o nnrargo das marhmns dos PP-qllPnos navio~ rlP supP-rfic•i(' rlP rnmmnncto infPriO"' a capit.ã.o de rorvf'fa. rebocadores P rle pequenas instalJacne~ tcrre~fres.
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Art. 43. üs sub-officiaes do serviço geral de machinas
·alojarão e arraneharli.o com os demais sub-officia.es, tendo em
vista as respectivas antiguidades de graduação nas classes.
·P·aragrapho unico. os· auxiliares-especialistas e os marinheiros das companhias de praticantes de especialidades,
alojarão e terão rancho, de accôrdo com as disposições em
vigor.
Art. ·H. Para os cnrsos da flotilha de submersiveis, só
poderá concorrer o pessoal pertencente aos ramos de «Motorista» e <<Ji;lectricista'>, e para os cursos de Bai:ca-tensão, existentes n1JS navios da esquadra, sómente concorrerá o pessoal
oo ramo «Electricista:..
Paragrapho unieo. Nenhum sub-official, inferior ou
marinheiro, pertencente ao servi~o geral de machinas, poderá
matricular-se nos cursos ,fia Aviação Naval. salvo os casos de
ex:t.rema necrs~irlado. rrsolvidM pPJo Ministro da Marinha.
Art. .\5. Os marinheiros das companhias de pratioontes
de ~specialirlade, com ~xcepção dos electricistas, poderão se1·
r>mpt'f'gados, inrlistinct.amente, em serviços differ.entesl dos que
~ão affectos ás suas respectivas fnncções, sómente quando as
necessidades do serviço assim o exigirem.
Art.. 46. Os grumetes do Cor.po de Marinheiros Nacionaes, que forem def!tacados para a pratica de «Officio~ do ramo
do «Artífices», nos navio~-o.fficinas, serão submet.tidos a uma
prova simples seis m~z·es depois; oR approvados serão transferidos para a <t'Companhia de Pt·atirantes rle Artifioes~ como
«Aprendizes-Art.ifices», e o" reprovado" voltarão no serviço de
convés.
·r
Art.. 47. Os grumetes do Corpo de Marmheiros Nacionae~. que forem destacarlos para a pratica dos serviços dr
cConducGâO'>, no depar·t.amento de machinas dos navios da esquadra, set·ão .c;ubmetf.idos a uma prova simples seis mezes
depois; Ofi approvados serão tran~ferido~ para a <<'Cnmpnnhfn
de Praticantes-Foguistas", como "Carvoeirolll", e os reprovados voltarã.o no servi co rlo convez.
CAPITUI.O VIII
nTSPORIÇÕES TRANSITOI\JAR

Art. 48. Em quanto os quadros de cónductore!ll não estiverem completos. serão obset·vadas, para os effeit.os rle substif.uição, as seguintes normas:
a) as funccões de conductores-mnchinistas e condu~to
res-moloristas serão desempenhadas, interinamente, pelo~
actuacs artifices de machinas com o officio rlc a.iust ador de
machinas ou de njustador-motorista;
b) ns funccões de conductores de caldeiras serão desempenhadas.. int.crinamente, pelos nctuaes nrf.i fice~ ne mnchina~
rom o officio de caldeireiro de ferro;
c) as funcções de conductores-electricistas serão desempenhada~ interinamente pelos actuaes arUfices de machinas
com o officio de ajustador-electricista.
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Paragrapho unlco. Estas substituições não darão direito
á ;percepção da gratificaÇ·ão de machinas, differ!lnte da que
compete aos artifices de machinas.
Art. 49. Emquanto não forem reorganizados os serviços
de artilharia e os de baixa-tensão, poderá ser destacado para
elles o pessoal pertencente ao serviço geral de machinas, que
for julgado necessario e tiver as espeeialidarles correspondentes á natureza daquelles serviços.
Paragrapho uni co. Taes serviços. quando exercidos pelfi
pessoal a que se refere este artigo, serão considerados como
de e{{ectivos se1·viços de machinas. para os effeit.os do abon~
da respectiva gratificação.
Art. 50. Os sub-officiaes do sel'viço geral df' machinas
que possuirem o curso de baixa-tensão dos navios typo lllinas
Geraes serão transferidos, desde que o requeiram, para o quadro de "C:onduct.ores-Electricistas". c.onservanrlo sua respecl.iva classe e antiguidade relativa.
Art. 51. Os sub-officiaes do Rerviço g·oml de machinas
que tiverem o curso fle "artífice de aviação", na especialidade
rle "mecanico de aviação". serão transferidos, desde que o requeiram, para o quadro de "Conductores-Moforistas", conservando sua respectiva clas!;e c antígu idade rPlativa.
Art. 52. Os sub-officiaes "art.ifices d~ machinas", qu<"
possuírem o curso da Escola de Snbmersiveis (' tiverem o officio de "ajustador-electricista" ou de "electricista '', serão
transferidos para o quadro de "Conductores-Eleetricistas", e
os que possuírem o mesmo curso, o tiverem o offieio de
"ajustador de maehinas" ou o rte "ajnstador-moLorista", serão
transferidos para o quadro de "Conductores-Motorist.as", congervando, porém, sua::; respecl.ivas classes c antiguidades relativas.
Art. 5:-L Os anxiliarf's-maehinistas que possuírem a carta
de 2o ou 3° maehinista da Marinha 1\f.ercante fief!m dispensados
dos respectivos exames de habilitação exigidos para o aeecsso
até auxiliar-machinisfa de ia classe, inclusive.
Art. 54. Os aef ua{'s cabos, inclusiYe os arldirlos, que jfí.
houverem satisfei I. o as condiçõf's exigidas para o nccesso ao
posto de 2" sargento. de accôrdo com o Reg;ulamenf.o do Corpo
de Marinheiros Nacionaes, serão, antes, promoYidos a terceiros
sargentos, e s(ímenl e depois de dez mezes rir· estagio nesta
posto, poderão ser promoviflos, sem mais outras exigr-neias rle
habilitações, a segundos sargentos, si houver vaga.
Paragrapho unico. Estes cahos serão transferidos para
a Secção de Auxiliares Espeeialistas rlo Col'po de Marinheiros
Nacionaes, consf'rvanrlo sua~ especialidades n antiguidades relativas.
Art. ~5 O~ inferiores do Ccrpo de Marinheiros Nacionaes
(primeiro~ e Regundo~ sargentfJ~ do~ Mrvwo~ de e.onvez) ~ que
possuirPm o em·so rle bai.Ta-tetu:ãn rlos naYios l.ypo Minru:
Ge1·aes, poderão ser transferidos para a secção de "AuxiliaresEspecialistas", com a especialidade de "auxili:tr-elecfricista",
conservando suas graduações e antiguidades relativas, desde
que o requeiram, haja vaga e sejam approvados no exanw
pral i co de "a,fust.ador-elcctricista" a que foef'rn sulnneU irios.
§ 1:o As pracas de Corpo de MarinhPil'OS ~acionaf's (cabos,
prime.irs!il e segunda~ classPs rios S~'l'Vil.:os de convez), qm,
possmrem o referido curso, porlerão ser transferidas para a
companhia de "Praticantes-Electrieistas''. consm·vando suas
g~dua~ões c antiguidades relafiya~, tlesd(' ql.H' o ,·equciram e
haJa vaga.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

45

§ 2. 0 Os grumetes do Corpo de .Marinheiros Nacionaes que
tambem possuam o mesmo curso, poderão ser transferidos
para a companhia de "Praticantes-Electricistas", como marinheiro~ nacionacs de 2"' c I asse, desde que o requeiram e haja
vaga.
Art. 56. Os actuaes carvoeiL·os e apréwiizes-artifices, que
houverem feito qualquPr dos cursos profissionacs da Marinha
serão transferitJos para as r,ompanhias de especiaUdade a que
correspowJerem os seus rrspect.ivos cursos. como marinheiros naciona.es de 2"' classe, desde que haja vaga.
Art. 57. Os actuaes praticantes-foguistas. cabos e primeiras classes. inclusive os addidos, que fizerem um nurso da
Escola de AuxilJUL'I~s-Especialistas, diffe1.·ente do da t!specialidade em quf' JH ~ti icam, serão tr-ansferidos para as companhias dr, praticant~3, a que '.}{)l'responder o curso qut houverem feilo. conservando, porém, as suas graduações e ant.i-guidades relativas.
Al'f,. úH. Os uctuaes peaticanfel'!-cabos, inclusive os nddídmJ:, que houverem completado 30 annos de idade, poderão se:r
promovido:;; a "anxiliarPs-especialistas" d~ 3& classe e transferidos para a J•espcctiva "secção" desde que sejam approvados
nos exame:-! a que forem snbmetbdos dos a'3sumptoM constantes
do cm·so da Eseola de Anxiliares-Especialistas, eorrespondenl e á especialidade a que desejarem pertencer.
Parrd.g·rapho unico. Tal dispm;ição vigorará sómcnte pelo
prazo de dous annos, a contar da época das i nstJ·ueções qw~
forem nxpedida::-; para a sua execução.
Art.. 59. O tempo de interstício em que permaneceram os
sub-officiaes, inferiorf's e marinheiros nas respectivaR gradua(;õe:-: que poHsuiam nos "Quaflroi'i" f~ "Cumpanbu1s" que fo~
ram PX~ irwfnfi, s0rá consiclet'ado como si houvesse decorridJ
nos "Quadros", "Secçõf's" e .. Companhias", a que actualmente
pertencem ou venham a per-tencer, para os effeitos de proID:)cã.o n qut• se refere este regulamnto.
Art. 60. O Governo poderá alterar a~ disposições deste
regutamPnlo nté :lt de dezembro de 1924, de accôrllo com o
que a pratica aconselhar.

Rio de Janeir&, 25 de junho de 1924. ria de Alencar.. ,

Alexandrino li'a-

ANNEXO N. 1
GRADUAÇÕES E QUADROS DO PESSOAL· SUBALTERNO DO SERVIÇO OERAL DE MACHINAS DA MARINHA DE GUERRA

·-------------------------------------·-·------------·-·-···-··-Quadros e funcções

~

·co

bD

---·---·----·------·--------- ·--··------

Graduação militar

Q.l

j

Machinistas

-~····-·-·---------·----------·----:----·

Motoristas

Electricistas

Foguistas

Artífices

·-1------

Marinheiro nacional
ceira classe .
Marinheiro nacional
gunda classe.
Marinheiro nacional
meira classe.
Marinheiro nacional,

Jlc
c

~

:E

de ter- Carvoeiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . Carvoeiro .....•............. Carvoe:iro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Carvoeiro .......•..•.. ~ •.... Aprendiz-artífice.
de se- Praticanter machinista de se- Praticante-motorista de se- Praticamte-electricista de se- Praticante-foguista de segun- Praticante-artitice de segunda
gunda classe.
gunda classe.
gunda classe.
da classe.
classe.
de pri- Prati~ante-machinista de pri- Prati~ante-motorista de pri- Prati~ante-electricista de pri- Praticante-foguista de primei- Praticante-artifice de primeira
metra classe.
metra classe.
metra. classe.
ra classe.
classe.
cabo. . . Praticante-machinista, cabo .. Praticante-motorista, cabo. . . Praticante-electricista, cabo.. Praticante-foguista-cabo ••.•. Praticante-artífice, cabo.

J Terceiro

sargento ........... Auxiliar-machinista de ter- Auxiliar-motorista de terceira Auxilia1r-elecricista de terceira Auxiliar de caldeiras de ter- Auxiliar-artífice de terceira
classe.
ceira classe.
classe.
ceira classe.
classe.
Segundo sargento ........... Auxiliar-machinista de se- Auxiliar-motorista de segunda Auxilia1r-electricista de segun- t\uxiliar de caldeiras de se- Auxiliar-artífice de segunda
classe.
da classe.
gunda classe.
classe.
gunda classe.
Primeiro sargento. . . . . . . . . • . Auxiliar-machinista de pri- Auxiliar-motorista de primeira A;lXilia'r-electricista de pri- Auxiliar de caldeiras de pri- Auxiliar artífice de primeira
meira: classe.
me ira classe.
classe.
·
meira classe.
'
classe.

I

IIISargento-ajudante ...
f/J

I
'

Conductor-machinista de se-J Conductor-motoris~a
gunda classe.
gunda classe.

. .. J

l

de s~-IConductor-electricista de se-,Conductor de caldeiras de se-, Artífice de machinas de segunda classe.
gunda classe.
gunda classe.

Conductor-machinista de pri-,Conductor-motorista de pri-,Conductor-electricista de pri-,Conductor de caldeiras delArtifice de machinas de Jllimeira classe.
meira classe.
meira. classe.
primeira classe.
r meira classe.

'
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ANNBXO N. 2

Resumo das clausulas de accesso
Tempo de serviço
Comportamilitar

Funcção

me~o

Embarcado
----------------------------·--~~ ...

Total

--·-------·----·--~~

Carvoeiro ou aprendiz artífice •...•........•.. I Um anno

·I

Um anno

I

Competencia profissional

-..... ~-------------IDe accôrdo com Ser approvado no exame dos assumptos
com as dispo- cpraticos• relativos ás respectivas habilitasições em vi- ções, de accôrdo com o disposto no pregor
sente regulamento.
---~~'""'--

Um anno

Idem

Praticante de 1a classe ..••.....•..••..•...•.. Dous annos

Dous annos

Idem

Idem, idem, ou ter o curso da Escola de
Auxiliares-Especialistas; demonstrar boas
qualidades de caracter, de mando e de
iniciativa para dirigir grupos de homens.

Praticante-cabo •..••...••...•.•....•..•.•..•• Dous annos

Dous annos

Idem

Ter o curso da Escola de Auxiliares-Especialistas.

Auxiliar-especialista de 3" classe •..•.••.• , ... Dous annos

Dous annos

Idem

Ser approvado no exame a que fôr submettido nos «assumptos geraes• e cpraticos•
relativos ás respectivas habilitações, de
accôrdo com o disposto no presente regulamento.
_

Idem

lidem, idem.

Idem

Idem, idem, e demonstrar fortes qualidades
de caracter, de mando e de iniciativa para
ser encarregado de incumbencia e do seu
respectivo pessoal.

Pndieaote de 2" classe ••••••••••••••••••••••

Um anuo

lidem, idem.

I
-------

Auxiliar-especialista de ?f classe ••••.••••••.
~uxitiar-especialista

·I Dons annos IDons annos I

de 1" classe ..... _....... Dous armos

Dous annos

.
Conductor ou artifice de machina de 2a
I
classe ••.••••....•.....••.•.•••.•••••••••• Dous annos Quatro annosl

-···--·--------·-·....
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3

Mappa do exame àas habilitaçóe1

Navio ou estabelecimento ................••........

Data •...................... ·.············•
Autoridade proponente ................••
Nome do candidato .......... Data da ultima promoção ..... .
Exame para graduação de ............... .
Notas dadas pela commissão
examinadora

Assumptos geraes

1'odas as notas serão computadas na base O a 10

Notas

Assumptos praticos

A •..•.......•.

u ..•...........

}3

•••••••••••••

b ..•..........•

c ......•......

c .••.••••.••.••
d ............. .

D ··············

E ............ .

Notas

e ............. .

li' ..........•...

f ............. .

'G ••··•••··•••··

g ............. .

H··············

h ......... ·····
i ............. .
Q ••••••••••••••

I ............. .

J ............. .

}{

K ··········•···

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

I ............. .
lll ••••••••••.••

Média X

n
o
p
q
r

=

··············
•••••.••••••••
............. .
............. .
............. .

Média Y =
No ta da caderneta subsidiaria Z

=

A commissão examinadora examinará cuidadosamente a
caderneta do candidato, verificando o tempo em que serviu
no navio e dará uma nota.
Nota final

=

4(

iO

)+(

)+5(

= ---------=
to
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(Kenlmm candiJalo poderá ser classificado para promoção se a nota, final do exame :fôr menor que G,O. A fraccão 0,5
ou maio1· quP o,;; ~urú compulada como unidade).

I )e aee(,rtlo

~~~~Jrt

11

l'e:-:ull.auu dn ~>Xallll' ~u·.inm veriJiearuos

P:-;Lú
que ( llolll'~ du (',and i dato) --------em ''otnlit:õc~ de ser pro.

não

n1ovido ú

gradua~,;ão

l':;f:_í

immediatammtLe suporiol'.

A:;.,ignatm·a da t·nnHni:;si'i'J examinadora,

..............................................
A' Dircetol'ia do

Pes~oal Ptu ••..•.

d(• ............ de H>_ ...•.

Prc:;identu da l'Ollllllil:i~fiu examinadora.
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DISTINCTIVOS DO

~ESSOAL

SUBALTERNO DO SERVIÇO

GERAL DE MACHINAS
ANNEXO N.

4

Observações

t.a. Os conductores

Conductores e auxiliares :
Machinistas, motoristas e de caldeira

e artifices de machf..
nas de 1a classe e os
auxiliares-especialistas usarão os presentes distinctivos,

dourados.

2.n. Os conductores
e artífices de machinas de 2'L classe usarão os mesmos distinctivos, porém pra-

teados.
Conductores-electricistas e auxiliareselectricistas
3. n. Quando o uniforme for o de «mescla:., os distinctivos
dourados serão substituídos por panno
preto e os prateados
por panno branco.
Artifices de machinas c auxiliares
artifices
Leis de 1924 -

Vol. 111
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DlJGRETO N. 16.519 -

OE

25

DE JUNHO DE

1924

Ãbre, pelu Jfiniste1·io da lllal'inha, o c1·editv especial de
#.'723:321$062, Sttpplementar ás Ve1·bas Ja, 8a, e 18" do {1,/'li{)V 30, da lei n. Ui55~ de 80 de agosto de 1922

O Prcsidenu~ da HPpublira dos Ji~stados Unidos do Brasil,
usando da aulol'iza(.;ão conferida pelo decreto legislativo UU·
mero 4. 7 69, de Hl tlc dez em bl'n do anuo proximo passado, r e~
solve abrir, pelo l\linistl~rio da Marinha, o et·edito e~pecial do
mil setccent'Os e vinte e lres contos tresentos e vinte t', um mil
e sessentà o dous réis (L7.2:~:32·1$0ü2), para pagam(mto do
excesso de despeza verificado nas verbas 1", 8" n 13", do artigo 30, da lei n. 4.55!5. dt~ :30 tle agosto de 1922; ficando
sem effeito o decreto n. I (i. ::,ü5, d1~ 19 de dezembro de 1923.
Rio de Janeiro, 25 de junho de 192-1, 103" da Indepcn ..
dencia e 36° da 1R;epublica.
AR'l'HUlt DA SILVA BlmNAilD.l!:S.

AlexandJ·inu Vm·ia de Alencar.

DECRETO .[\; . Hi. 520- DE
Abre ao .llinislcJ·io da
Cl't!dilo 1'31Wciaí

t{l'

:!f) DE JUNHO llE

192ft

,~yricuJtura, Jndusl'l'l~a e Comm.ercio o
I :800$, JHWa occo/Te,· 110 vaqa.mculo

da lli{{m'ent;a de vencimentos que dei:r:ou de recebei', nos

c.rc1·r:icios dr J.9J;), .f!J/6 e I!J/7, 11 linotypist.a l1ff'Of/1'a}lhiltJ
da fJil'Ccforirc Get·al de Rstalistica .liiWS!Jles Coelho
O Presidenlc da Republica dos Estados Unidos rlo Brasil,
usando da autorização contida no al't.. 1o do decreto legislativo n. 1..681, de 24 de janeiro de 1923, c tendo ouvido o
Tribunal de Contas na fôrma do disposto no n. IX do art. 32
do respectivo Heg'lllamcnto do Codigo de Contabilidade Publica, approvado pelo rlPrTrl n n. 15. 7H:~, dn R de novembro
de 1922, resolve abrir ao l\linister~o da Agricullul'a, Industria
e Commcrcio. o credito especial de um conto c oitocentos mil
réis (i :800$000), vara occorrer ao pagamento ela differeuça
de vencimentos que deixou de receber, nos exercicios de 1915,
1916 e Hl17, o linotypisLa typogt'aphieo da Directoria Geral
de Estatística Amasyles Coelho, que Yigurará sómentc no
actual exercício. por SfH' de 1~)23 a lei que o autorizou, e
declarar sem effcito o dect'elo n. 15. ~HO. de 24 d1~ janeiro
de 1923.
Rio de .Tanciro, 25 J,· juuho dl' Hl'.!L lll1il 0 da lndepeudencia c 36° da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BEH.NARDE8.

Miyuel Calmon du, Pin e Almeida.
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DECRETO

IN.

.:tppruvo a l'elorma

16.521 -

UE

du~ e8latutos

25

UE ,HJNHO IJE

1924

da ,companhia Leine Ferreira

O Prc~idt•llle da Hnpublica dos Estado:; Unidos do Brasil,
atteudendo ao que requereu a Companhia I~eme Ferreira, autorizada a funccionar pelo deereto n. '12.899, de 6 de março
de 1!/18, n devidaniCnte representada, decreta:
Art. 1." E' app1·ovaua a rct'onna fciLa 110~ ~~~latutos da
Companhia LeUJe Ferreira, na conformidade da resolução da
assemblr··a geral dos respectivos accionistas, realizada a 5 de
dezembro de J U23, constante da a cta que apresentou, observada, porém, no art. 13, a altera~;ão seguinte: em vez de- entre o dia 1" do junho no tilfillJn dia de agosto -.·dizt~t·- no
ultilllo dia uf.il do mez 11•~ j11n!10.
Art. ?." Fiea a nWl"JJJa eompan hia obrigaua a C\lllt q11·i l' todas a.s l!H'ittal idades e:\.igida::; pela legislação em vig·or.

Hio de Janoiro, :25 du Jtmlw
cia e :>ô" da Hepublieu.

1l1~

lH24, 1mio da lndeveudeu-

.'urruuH IM SILV.\ .BJmNAHUEB.

M i{Juel Cafuwn du. Pin e AI mrida.

C'oncerlc

,f f'ompa11hia Pani{icadm·a Mixed au.t•Hizw;ão

para

funccionar

O Presidente da Re1mbliea dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereram Antonio Joaquim de Rezende e
José das Neves, na qualidade de directores da Companhia Panificadora l\lixed, decret.a:
Ar I ig-o unico. E' concedida ú Companhia Panifü:adora
l\lixed, eom séde nesta cidade do Hio de Janeiro, autorização
para funccionar com os estatutos que apresentou e fieam apprnvados, obrigada, porém, a mesma companhia a cumprir as
formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de .Janeiro, 25 de junho de 1924, 103° da lndependPncia e ::J6<> da Hepublica.
AR:t'HUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Cahnon du Pi:n e Almeida.
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DECRE'l'Ú N . 16. 523 -

DE

25

JUNHO DE

1924

Concede· á cLongovica», Compagnie Jndnstrielle et Commerciale d'Exp01·tation, autor·ização para {unccionar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo ao que requereu a sociedade anonyma «Longovica>,
Compagnin Industrielle cl 1Gommerciale d'Exportation, com
séde em Paris, França, e devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. E' ,concedida á sociedade anonyma «Longovica", Compagnie Industrielle 6t Commerciale d'Expm:·tation,
autorização para funccionar na Republiea com os estatutos
que apresentou e mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Negocios da
Agricultur.l, Industria e Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a eumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.

Rio de Janeiro, 25 de junho de Hl24, 103° da Independencia e 36o da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNA'RDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DEcllETO N. 16.524-

DE

1

DE JULHO DE

1924

Concede, pelo prazo de 60 dias, isenção, em todas as alfandegas
do pai:&, de direitos e de taxas de expediente, para os
gtneros1 de primeira necessidade e dá outras providencias
O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil:

Considerando que é manifesta a crise das subsistencias, a
ponto de tornar a vida insupportavel ás classes menos favoreeidas, que OOJ,lStituem a maioria da população;
Considerando que •">S generos alimentioios continuam a
ser vendidos em todo o paiz :por preços excessivamente elevados e que isso se tem accentuado a despeito das provideneiad constantes do decreto n. 16.419, de 19 de marco de '1924;
Considerando que var1os orgãos representativos do commercin teem, nesse senUdo, appellado para o Governo Federal,
reclamando sua immediata interferencia no caso;
Considerando que de differentes Estados e Municipalirlades tem o Governo r·ecebido constantes appellos, nn intuito
de minorar a carestia da vida;
Considerando, ainda, que, ao lado de medidas de caracter
permanente, tem o Governo o dever de tomar providenc.ias
que, sem ferir a Hber:1ade de commercio c os interesses legi-
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f imos da producção, con.tribuam para melhorar as condiçõ·es
cle vida da população,
Resolve, usando da~ autorizaoões constantes do art.. 2°,
~fttra. b, do decreto 1-~gislativo n. 4.034, de 12 de janeiro de
1920, combinado com (' art. 7o da lei n. 4 .182, de 13 de novembro de 1920, decretar:
Art. 1.° Fica conerdida, a partir desta data. e pelo prazo
de 60 dias, isenção, em todas as alfandegas do paiz, do rdireif.os e de taxas de ·expediente, para os seguintes generoSI: arroz,
assucar, banha, batatas, carne secca ou xarque, feijão e milho,
devendo os interessados, para obtenção desse favor, apresentar os competentes pedidos de licença ao Ministerio da Fazenda.
Art- 2.• O Minist.erin da Agricultura. adquirirá no. exterior, desde já, cem mil saccoRI de .arroz, duzentos mil sa-ccos de
assncllr, vinte e sete rr,·!J caixas de banha, quatro mil e quinhrmtas lon.eladas de batatas, duzentos mil saccos de milho,
quarenf a mil fardos de earne secca, noventa mH saccos de
fPijiio, si. em ignaldade do concliçõr~ do 11r·rços, não pwlr.r
adquirir esses generos no mereado interno.
Art. 3.G De accl'\rd,) com a autorização contida no art. 2°,
:rttra a, do decreto n. 4.034, de 12 de janeiro de 1~120, serão
!lbertos os creditas qur; se tornarem necessarios · á execucão
do presente decreto.
Art. 4. Revogam--se as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 1 rle julho de 1924, 103° da Independencia
e :w• da Hepnblica.
ARTHUil DA SILVA BRRNAilDF:R.

João Luiz Alves.

R. A. de Sam.paio Vidal.
Miguel Calmon dtt Pin a Almeida.

F1·ancisco Sá.
José Felix Alves Pacheco.
Alexandrino Faria de Alencar.

Fernando Setembrino de Carnnlho.

DEf!HETO N. 16.525

--DE

7

DE .TTJLHO DE

f924

Decreta feriado nacional até o dia 42 do corrente mez, inclusive, no Estado de S. Paulo
O ~residente· da Republioa dos Estados Unidos do
Brasil. nftendP,ndo á~ rirc11mshmcias ,gravHs creadas para o
Estado de S. Paulo pelos aconte-cimentos anormaes que alli
soobrevierarn c qqe já determinaram a decretação pelo Congresso Nacional do estado de sitio para essa unidade da Fe-

:54

ACTOB DO PODER EXECUTIVO

del'ação ü -considerando qne P devPr do Executivo prover
para atalhar as consequencias qne as situações imprevista-s
po~sam acarretar para a economia naeiónal, decreta:
Art. 1. o Da data de hoje até á de 12 do corrente é ·considerado feriado nacional em todo o territorio do Estado
de S. Paulo, ficando durante esse .period-o suspensos todos
os actos impratieaveis nos dias feriados por lei.
.
.Paragrapho uni co. :Excepl.nam-sn só.mente desta medida as r-epartições pnblicas de caracter administrativo e tudo
que inf.Rres~ar ú marcha normal dos serviços -officiaeg do
:Estado.
Rio de Janeiro, 7 de julho de 1924, 103° da Independencia e 36° da Jlepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José .FPlir A.l'nes Placheco.

DEORETO N. 16di26-

DE

12

DE JULHO DE

1924

Prorooa até 49 do corrente, inctus1me, o feriado nacional em
todo n Estado ele S. Panlo

O Presidente da Republica dos ;Estados Unidos do Brasil:
Consideranrlo qnP pcrdnrmn as !'ircnmstancias que motivaram o decreto n. 16. 52·5, de 7 do rorrente, resolve:
Artigo unico ..Fie a prorogado até 19 do corrente, inclusive,
o feriado nacional em todo o t~rritorio do Estado de S. Paulo,
de accflr(Io com o disposto no allndido decreto.

Rio de .Janeiro, i2 de jnlhn flp 1 g24, 103° da Indepen-dencia e 36° da Republiea.
AR'IIHUR DA SILVA BERNARDES •

.José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. 16 . 526 A -

DE t 1 DE .TUL HO DE f 924

E.!Jtende aos Estados de Se?'(lipe e Bah'ia o estado de sitio decretado p,w ,çessentn dias 1Jelo Cnn(fesso 1Vacinnal pm·a
a Capital Frde1·al e ]' ll'il I~ ... !~:stttrl''S rl.n Rio rlc .1rl't1t?h•() e
rf•• S. Panlo.
1

O Presidente· da

~r saneio

'fia

dn.; J~~·f.a~h'3 Uni,in::; do Brasil,
eonLida no artigo nn i!~O do rl·ccrt"to lP--

Repnb~:0a

rlll torizal'âo

gislaf.ivo n. .~. 8:16: dr r> de ju lhn d.c• 1924, resolvP:
Artip;o unir<1. F'iea Pst.rndüh nos F,~f a dos de ~eTgipe e
Balüa. o estado dP si I io rl~'!'J'Pfad:, p.tr· no tht.;; twld ~ongresl\o
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~acionai para a Capital Federal c para os Estados drn Rio de
Janeil'n e rlf' R. Paulo; J'Pvogada~ a~ di-;po~it:õ~~~ Pm contra-

rio.
Rio de Janeiro, 14 .Jp ,inlhn dt'
ci.a e 36° da RepuhUca.

tm~1.

lO~"

da JndPpenden-

ARTUlJR DA SlU/A BERNAH.l)ES.
Pachec~J.

José Felix Alves

A1n·r ao Ministe·rio da Guerra o ct·edito extro.ordinario de
;) • 000: OOO:J,;, JJarn ottende1· âs despr.sas drcmTI'1?f r•.c; do
tJ.ctual rnovirnent;n serfido!w no P]stado de S. Panlu

O PJ~esidt>.nl.r, da Hp.puhliea dnts l~süttlos T111idos dn H1rasil,
fewlo ouvirlo o 1,ribunal do Contas, na fúrma. das di~·posições
em vigor, resolve abrir ao Ministerio da Huerra o credito
f•xtraordinarin rtP 5. 000 :000$, para aUcndr1· :ís dnSJ)CSHS de~orrenh'S
dn aetual movinwnl o se·dicinsn no E~l ndn di' f4fío
l'anlo.
·
Rio de .Janeiro, J'i de julho
dC'ncia e 36° da Repuhlica.

1lP

1\)?1.

1;111:~"

da lndeprn-

AWT!HUH. DA SILVA BERNARDES.

Fe1·mmdo 8etem7n·irw de f:orv·alhn.

HEORRTO N. 16. !J.~s -

DE

18

DE

.nn,Jw

DE

Hl24

l'l·oro(,a nfp 27 dn r:m"'·ente.' inclusive, o feriado nocinnoJ ern
torfn n FJ.ç:todn rir: S.

Paulo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Gonsiderandn qnn pct~dura.In as ci !'mnnstancias qnr mof.Jvaram o decrrto n. 16.525, c}p 7 do eorrcmte, resolve:
AJ'!I ig1o nn ico. Fica p1rowngado ató 27 do eorll'enbc, inclusivr, o fPriado nacional P1m I n.flo o tf'l'ril nrio do Estado. de
S. Paulo-, rlP accôrdo Pnm o disposto nn aUnrlido dn·cref:o.
•

1

!lio de .T·anfliro, 18 dP .i11lhn d1• 1!):?1.
dPIWJa r ::J6" ria Repnbl ien.

lfl.::l~·

da TnrlflpPn-

-\R'PHUR DA :4JINA BERNARDF.R .

.T oão Luiz Al·ues.
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DECRETO N. 1.6. 529 -

DE

22

DE JULHO DE

1.924

Fi:ea a data a partir da qual deverão ser attendidas as requilições militares no Districto Federal e nos Estados do
Rto de Janeiro, S. Paulo, Paraná e Matto Grosso
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o disposto no art. 2° da lei n. 4 .263, de 14
de janeiro de 1921, resolve fixar na data de hoje, para que
devam ser attendidas as requisições militares de tudo quanto
for indispensavel para completar os meios de aprovisionamento e transporte das forças armadas de terra ou mar no
Districto Federal e nos Estados do Rio de Janeiro, S. Paulo,
Paraná e Matt,o Grosso, requisições que serão feitas nos termos da mencionada lei.
.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1924, 103° da lndependencia e 36° da Republica.

.

ARTHUR DA SIJ.,VA iBERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.
Alexandrino Faria de Alencar.
João Luiz Alves.
A. R. de Sampaio Vidal.
Francisco Sá.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Felix Pacheco.

DECRETO N. 16.530 -

DE

22

DE JULHO DE

1924

Abre, pelo Ministerio da Marinha, o credito extraordinario de
! . 000 :000$, para attender ás despezas decorrentes do actual
movimento sedicioso no Estado de São Paulo.
O Presidente ria Reyublica rlos Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribuna de Contas, na fórma das disposições
em vigor, resolve abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito
e:xtraordinario de 2. 000:000$, para attender ás despezas decorrentes do actual movimento sedicioso no Estado de São
Paulo.
Rio de Janeiro, 22 de julho de 1924, 103° da Independencia e 36° da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de Alencar.
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DECRETOS NS. 16.531 e 16.532 -

DRCREO N. 16. 533 -

DE

26

Não foram publicadm;.

DE .TULHO DE

1924

P1·m·oan até 6 de agosto do c01·rente anno, inclusive, o feriado
nacional em todo o Estado de S. Paulo
O Presidente da Republica dos rrustados Unidos do Brasil:
Considerando qne perduram as circumstancias que moi ivaram o decreto n. 16.525, de 7 do corrente, resolve:
Artigo uni co. Fica prorogado até 6 de agosto do corrente
anno, inclusive, o feriado nacional em todo o territorio do EJlado do S. Paulo, de accôrdo com o disposto no alludido dem·eto, mas tão s6mente para effeitos commr.rc~iaes o bancarios,
vencimentos e protestos de titulos.
Rio de .Janeiro, 26 de ,julho ãe 1924, 103° da Indepenclencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDRA.

Jollo :Luiz Alves.

DRCRE'ro N. 16.534-

nE

26

nE Jur,uo DF: 1'9~24

A ·utoriza o ministro da A(Jricultura, Industria e Cornmm·cio a
dar melhor applicação aos saldos verificados, nesta data,
nas consignações li, /li e IV do titulo «Pessoal», e I, li o
Ill do titulo «Material", da verba 25a, «Serviço do Al(JOdiío", do orçamento rm virror, sem auamento de despesa
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
na autorização cüntida no art. n. 28, n. III, da lei
11. 3. 901. de 6 de janeiro de J 920. revig-orado para o actnal
exerci cio pelo art. 183 da lei n. L 793, de 7 de janeiro de
1924, resolve antorizar ·n ministro da Agricultura, Industria e

u~anoo

Cnmmrl'cio ~ nar melhor applicação aos saldos verificados,
nesta data, nas consignações II, JII e IV do titulo c:Pessoab, ~
r TI e UI do titulo «Material». da verba 25\ «Serviço do Algodão", art. 174 da lei n. 4.793. de 7 de janeir·o de 1924, sem
augmento de· despeza, respeitados os creditas distribuídos e as
despezas empenhadas, nos termos do Codigo de Contabilidade
Publica, de accôrdo com a tabella annexa.
Rio de Janeiro, 26 de julho de 1924, 103° da Independencia
e 36° da Republlca.
AH.THUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.
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Sr. Presidente da Rcpubliea -- P·or der,reto n. 16.122. de
i 1 de ag·ost.o cto anno passado, o Poder Exer,utivo, devidamento
autorizado pelo Congresso Nacional, reformou o Servioo do Algodão, para tornar mais efficientf' a sua acção mfH:liant.r accôrdo com os Governos cstadoars.
o novo regulamento, porém, por conveniencia do serviço
publlco, só rntron rm vigor a 1o de dezemhro do anno find-o,
v1sto ser imprescindivPI uma remodelação geral na tabella Qrçamentaria. tnntn na parfP erfrrrntr ao 1<Pessoal». assás reduzido com a reforma, corno na parte relativa ao «Material»~
da competente verha orçamentaria.
Não foi possível alterar no Congresso, sinão na parte relativa a-o «Pessoal», a tabella da verba 25a, não só porque -os
orçamentos estavam em vias de conclusão no Senado Federal,
como ainda porque seria preciso um estüdo demorado para
uma discriminação perfeita das consignações do «Material», da
accôrdo com as nrcessirlactrs e exigencias do citado regula ..
ment().
Assim, prevaleceu para o exercício corrente a distribuição
das consi.g:nações do «Material., calcul·adas de acc.ôNlo com o
a·ntigo regulamento, ·COm manifesto prejuízo para o serviço.
Estando o Poder ]~xecntivo autorizadn a fazer nas diver~
sas repartições deste ministerio, s·em augmento de despeza, as
modificações necessarias para tornar mais efficicntc a acção
das mesmas J'epartições, nos termos do art. 28, n. TIT, da lei
n. 3. 99_1, dt> 5 df' janPiro dn 1H20. I enho a honra rl.~; submetter
á assignatura de V. Ex. '' dc~~rnto autm·izando o aproveitamento dos saldos da Vf~rba 25" deste miu istrrio, verifieados
nesta data, sómente no que concerne ás consignações Tf, IH ll
IV do tituln "Pessoal" e T, TI e UI do l.itnlto "Material".
A morlifica~_~ão prop-nsta na inclnsa tabella foi Of'ganizada,
sem angmenl.o de des.peza, na fórma da citada lei, respeitadas
as distribuições já feitas e os empenhos ordenjldos na conformidade do Codigo de Contabilidade PubUca, para qnc não haja
solução de continuidade n-os serviços iniciados.
Rio de Janeiro, 2·6 de julho de

Pin e Almeida.,

1924. -

Miguel Calmon du,

'l'aúellas de dotação dos salnos da verba 25•, "Serviço do
;\lgodão", consignação "Pessoal - II - Pessoal variavel HT - Diarias, ajudas de custo, gratificações extraordinarias
P substituições 1'eg·ulamenta1~cs" Consignação "Material" 1 Material permanente (acquisição e despezas de conservação ou l'eparos, e alterações que augmenl.ern o seu valor.
quando os respPdivo:-; trabalhos não forPm executados poi·
arlministraçãn)- l i - - Material de consumo (ou de lransformaç,ã.o) - III -~ Diyers_as despezas, do art. '17 4, da lei mlmrr·o -1.793, nr 7 -ne .tanen'o de '1924, a qne SP rdrre o dPcrPto
n. 1fl.5iH, flp 26 rle j11lho de 1924.

Consiynaçao ··PessoaL-

Pessoal variavPi:
1. Pessoal assal::triado e diarista, trabalhadores,
operarios. serventes, guardas. feitores e
outros diaristas necessarios aos trabalhos
da superintendencia e suas dependencias
nos Estados e bem assim rlo que fôr necessario para os diversos serviços previstos no regulamento com os salarios de
90$ a 300$000 .......................... ..
UI - Diarias, ajudas de custo, gratificações extraordinarias e substituições regulamentares:
2. Para pagamento de diarias e ajudas de custo
por serviços prestados ou a prestar, fóra
das sédes respectivas .................... .
3. Gratificações por serviços extraordinarios fóra
das horas do expediente, de accôrdo com
o disposto nos arts. 68 a 71, do de~ reto
n. 8.899, de 11 de agosto de 1911, dlffe-.
renças de vencimentos por substituições
regulamentares ......................... .
li -

10:000$000

13:342$744

17:000$000

40:342$744

Consignação "Material"

I -

Material permanente (acquisição e despezas de conservação ou
reparos e alterações que augmentem o seu valor, quando os
respectivos trabalhos não forem
executados por administração) :
1. Relatorios e outras publicações de caracter
technico, ou scientifico; boletins, questionarias e instrucções; e acquisição de publicações editadas pela Imprensa Nacional (renda da Imprensa Nacional) ...... .
2. Para obras de installação, de reconstrucção e
reparos das diversas dependencias do
Serviço no Districto Federal e nos Estados, comprehendendo a montagem e desmontagem de apparelhos de expurgo .....
3. Para acquisição de todos os materiaes permanentes necessarios aos serviços da superintendencia e de suas dependencias
nos Estados .............................. .
Material de consumo (ou de
transformação) :
4. Para acquisição de todos os materiaes de consumo da superintendencia e de suas dependencias nos Estados ................... .
5 . Para acquisição de sementes de algodão para
distribuição gratuita aos lavradores e outros fins regulamentares, e adubos e correctivos para as terras de lavoura e
outros insecticidas e fungicidas .......... .

3:000$000

100:000$000

50:000$000

153:000$000

li -

UI - Diversas despezas :
6. Editaes, annuncios e outras publicações de caracter transitorio (renda da Imprensa
Nacional) .............................. .
7. Illuminação das diversas dependencias do
Serviço no Districto Federal e nos Estados . . .............................. ·.
8. Despezas telegraphicas (renda da Repartição
Geral dos Telegraphos) .................. .
9. Despezas postaes - correspondencia para o
exterior da Republica (renda da Repartição Geral dos Correios) ................. .
1o. Despezas telephonicas ......................... .
11 . Transportes de pessoal em obj ecto de serviço ................................... .
12. Transportes de material e animaes, fretes e
carretos . . ............................. .
13. Para attender a quaesquer despezas eventuaes ou imprevistas da superintendencia e de suas dependencias nos Estados
comprehendendo o auxiiio para fardamento
de 150$ a cada um dos serventes da superintendencia . . ...................... .
14. Para acquisiç.ão de cercas e outras despezas
de primeira installa(!i'to da Estação Experimental de Scridó. no Rio Grande do
Norte . . ................................ .
15. Para occorrcr as clespezas resultantes dos
accôrdos celebrados eom os Estados, nos
termos do art. 2° do regulamento ........ .

20:000$000

50:000$000

70:000$000

1:000$000
600$000
1:000$000
500$000
2:000$000
5:000$000
40:000$000

1:000$000

29:000$000
125:000$000

205:100$000

Total.......................................

468:442$744

Primeira Secção da Directoria Geral de Contabilidade. 26 de julho de
1924. - Pelo director da secção, Hilatio Luci Leitão. Visto. - M. Fonseca.
- O 3° official, José F. de Mello.
Leis de 1924- Vol. III- Pag. 58- 1 -
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D"EflHETO N. Hi. 5:i5 E.c:lnldP.' aos

•R-.~Iados

DE

'27

O.E .T{TLHO DF.

192.'l

do A.m~azonas c Pará o estado de .;;iUo
por sessenta dias

O Prf"sidente da H.epuhliea dos Estados Unidós do Brasil,
usando da autorização con<:;tante da lei 'Ji. 4. 836, de 5 de julho corrente, resolve estender o estado ele sit.io aos Estados
do Amazo'nns ~ Pará. por 60 dias.

Hio de Janeiro, 27 de julho rle 1924, 102° da Indt'!pendf'neia c 36° da Repnhlica.
AHTHUR DA SILVA BERNARDEA.

João Luiz Alve.c:.

HECRE'l'OS NB. 16. 536 e 16. 537 -

DECHl!iTO N. 16.538 -·-

Não fnram publicados.

DI~ !) DE AGOSTO DE

1924

Manda que a bandeira nacional se.ia hasteada, em fttne1•al, em
todas as repartições publicas, dw·ante tres dias, que serão
considerados de luto nacional, e determina que não ha,ia
ex-pediente hoje nas referida,'il 1•epartições, pelo fallecimento do eminente brasileiro D1·. Raul Soares. 1H'esidente
do Estado de Minas Ge1·aes

O Presidente da Republü.m dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que o eminente brasileiro Dr. Raul Soares
de Moura, presidente do Estado de Minas Geraes, acaba de fallecer victima de seu abnegado devotamento á Patria c ao regimen republicano, a que sacrificou a sua saurte .iá comhalida, não vacillando no estrenuo c prolongado esforço, que
a Nação conhece e admira, para a organização e mobilização
rapida dos elementos efficient.es e cfficazcs eorn que o seu
governo concorreu para a re~istcncia da lcg'alidade :\ revolta
d ~ 5 de julho ultimo;
Considerando qnp a sua nobre att.it.ude foi uma esplendida lição de civismu. mw o ~ag111 heuemerito da Pall'ia;
Considerando que. nos altos post.os quo occnp-on. no Congresso Nacional e no GovPrno da TJniã.o, pr0stou rPiova.nles
serviços ao paiz:
Resolve mandar qnc, a partir rlc hoje, a bandeira nacional
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seja hasteada em funeral, em todas as repartições publicas, durante tres dias, que serão considerados de luto nacional, o
determinar que não haja expediente hoje nas referidas repartições.
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1924, 103° da Independench o 36° da Republica.
AnTnun nA SrLV,\ BEnN,\HDER.

João Luiz Alves.
José F'elix Alves Pacheco.
R. A. Sampaio Vidal.
Francisco Sá.
Mi(Juel Calmon dn Pin c Alm,eida.
Fe'rnando Setembrino de Car·vallto.
Alexarul7"ino Faria de ,tzcncnr.

DECRETO N. f 6. 539 -

DE

5

DE AGOSTO DE

1924

Recti(ica os arts. 27 e 28 do decreto n. 14.663, de I de fevereiro
de 1921, que regula a concessão de licença, aos (unccionarios publicas, civis e militares, da União.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,

á vista do que expoz o consultor geral da Republica, em seu
parecer de 17 de junho ultimo, resolve declarar que os §§ to o

2° do art. 28 do decreto n. 14.663, de 1 de fevereiro de 1921,
pertencem ao art. 27. devendo ficar incorporados a este dispositivo do alludido decreto.
Rio de Janeiro, 5 de agosto de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
AnTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.
José Feli:c Alves Pacheco.
R. A. Sampaio Vidal.
Francisco Sá.
Miguel Calmon du Pin e Almeida.
Ale:candrino Faria de Alencar.
Fernando Setembrino de Carvalho.
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DECRETO N. 16.540-

DE

5

DE AGOSTO DE

1924

C1·êa na Policia Militar do Districto Federal mais um batalhão
de infantaria, um capitão para commandar a con~panhia
de metrttlhadoras e um quadro de sargentos asptrantes,
augmenta o pessoal do Serviço de Saude e modifica os
e{{ectivvs das unidades actua.es, assim como o actual 'regulamento nas partes referentes á Escola Profissional e ás
1n·ornoções de officiaes e de sargentos
O Presidente da H.epublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando das autorizações contidas no art. 3°, n. XII, da lei nuntcro 4. 793, de 7 de ,ianeiro do corrente anno, resolve:
Art.. 1. o Ficam creados na Policia MilHar do Districto Federal mais um lmlalhão tle infantaria, um capitão para comrnawiar a companhia de metralhadoras, um eapitão c um 1° tcnenl c medicos, um 1o lenente pharmaceutico e um quadro de
~argentos aspirantes, tudo de accôrdo com o mappa annexo.
~ Art. 2. o O quadro de sargentos aspirantes será formado
exclusivamente de sarg·entos que tenham o curso da Escola
Profissional e que, além de satisfazerem os requisitos para a
promoção ao posto de 2° tenente estabelecidos no art. 17, ns. i
e 2, do regulamento vigente, sejam pelo menos segundos sargentos e hajam servido mais de seis mezes depois de sua promoção a 2° sargento.
Art. 3. o Para o effeito da inclusão no quadro dos sargentos aspirantes, serão os sargentos diplomados em cada anno
relacionados por ordem de merecimento intellectual, comprovado pela média geral das approvações, preferindo-se, para
admissão no mesmo quadro, os que tiverem melhor conducta,
os de maior tempo de serviço, ou, em igualdade de condições,
os que forem mais graduados.
Paragrapho unico. Os sargentos de uma turma não podem
S('r admit.tidos no quadro de sargentos aspirantes sem que o
tenham sido todos das turmas anteriores, salvo quando houver
nessas turmas sargentos que não satisfaçam as exigencias regulamentares ou tenham notas que desabonem a sua conducta.
As duas turmas existentes actualmente serão, porém, fundidas
em uma unica, fazendo-se a classificação de accôrdo com o
disposto neste artigo.
Art. 4. o Os exames de preparalorios, prestados em qualquer estabelecimento official de ensino, ou a elle equiparado,
;;erão validos na Escola Profissional, não se levando, porém,
em eonl a para a classificação de que trata o al'Ligo precedente
c' gráo de approvação obtido nesses exames.
;\..rt. 5. o Os sargentos aspirantes gosarão das seguintes
regalias:
a) serão, na ordem hierarchica, immediatamente superiores aos sargentos ajudantes ou intendentes;
b) f erão direito ao mesmo uniforme, substituindo o di sI i ndi vo por uma esphera armillar de metal branco usada nas
lllallgas, e aos vencimentos que eompcLirem a esses sargentos.
c) concorrerão nos serviços de official subalterno, a juizo
1lu eommandante geral;
d) serão isentos dos castigos tlisciplinares de que tratam
os arts. 357, § 1°, n. 5, c 360 do regulamento em vigor fieando, entretanto, sujeitos ás demais penalidades cstalJclecidas

para os sargentos ajmiantes ou intendentes, mas, quando puHidos com prisão, ser f::, recolhidos ao estado maior .
..Art. 6. o Os sargt· ntos aspirantes, quando rebaixados d~
finilivamenl c, nos ter1, tos do art. 225 do regulam.ento em VIgor, serão exclu idos 1 la corporação.
Art . 7. o Quando houver terceiros sargentos com c cur~o
da b~scola Profissional, metade das vagas de 2° sargento que
:-;e ahr irelll em qualquer dos corpos de tropa serão por elles
preenchidas, po1· ordem do commandante geral, independentemente de proposta, tendo-se em vista a conducta, o gráo alcançado na. classificação geral e o tempo de serviço de cada um.
· .\.rt.. s. o Os sargentos qw~ tiverem o curso da Escola Prqfissional, seja qual for o seu t.empo de praça, poderão servir
por tempo indetrrminado, com as vantagens qu~ tenham. ou
possam ter as pl'aças engajadas, desde que o requeiram e seJam
de Lom comporf ament.o.
Art. 9. o Um terço das vagas do posto de 2° tenente caberá
exclusivamcntP aos sa1·gentos com o curso da Escola Profissional que possuam todos os demais requisitos regulamentares. Logo, JJOrém. que o numero de sargentos diplomados pela
Escola Profissional, contados tambem os sargentos aspiran ..
tes, attingir á metade do numero total de sargentos da corporação, excluídos em um e em outro caso os terceiros sargentos. dous tnrços dessas vagas serão por elles preenchidas,
satisfeitas tambem as exigencias regulamentares.
Art. 1O. Ficam dispensados do estagio de um anno
exigido .pelo art. 17, n. 1, do regulamento em vigor os sargentos que o tiverem prestado na arma de cavallaria ou na de
infantaria do Exercito.
Art. 11 . Quando houver nos quadros respectivos pelo menos um tcr<:o de officiaes subalternos com o curso da Escola
l)rofissional, as vagas tanto de 1o tenente como de capitão,
cujo provimento competir ao principio de merecimento. serão
preenchidas metade por estudos, rlando-se preferencia aos officiaes que melhor satisfizerem as exigencias regulamentares.
Art. 12. São dispensados de prestar o exame pratico a que
se refere o art. 54 do regulamento vigente os officiaes subalternos que tenham o curso da Escola Profissional.
Art.. 13. Nil.o ,podPl':Í srr promovido ao posto immediato o
, official que, at.tingindo o n. 1 do respeetivo quadro, não satisfizer as exigencias do art. 26 do regulamento em vigor, conforme verificar a commissão de promoções, cujo parecer será
enviado á approvação do ministro da Justiça.
Art. 14. O curso da Escola Profissional será ministrado
em t.res annos com as mesmas ma terias de que trata o art. 41
do regulamenl n em vigor, algumas das quaes serão ampliadas,
e se regerá pelas instrucções approvadas pelo ministro da
Justiça, não podendo nenhum alumno frequental-o por mais
de cinco annos.
Art . 15. O corpo docente da Escola Profissional será con5tituido rle officiaes do Exercito, preferidos os professores de
estabelecimentos militares e de officiaes da propria Policia
Militar, do serviço activo ou reformados, todos de reconhecida competencia, cabendo aos da corporação, privativamente,
as aulas concernentes á inst.rucção Policial.
Paragra.pho unico. Poderão tambem ser nomeados professores de escola o auditor e o procurador da Policia Militar.
Art. 16. Os professores serão nomeados pelo ministro da
Justiça. mediante proposta do commandante geral, sendo reconduzidos de quatro em quatro annos, emquâtnto convier, não
se levando em consideração na contagem do quadriennio o
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ACTOS DO PODER EXECUTIVO

tempo em que, nas condições du art. 20, estiverem fóra d1'
exercício de suas funccões.
Art. 1'7. A cada um dos profe::;sores tia Escola Profissional serú abonada a gTatifieação mensal do 300$000. O official
fmcarregado da escola c o preparador da aula de physica u
t~himiea perceberão a de 150$000, sendo todas esta::; gratifieac;õ,·s pag·as mesmo duraillle o periodo das férias.
Arf . 18. Aos professores da escola e ao preparador, o eommand:mt" g~ral poderá mandar ahonat· at.1; duas !'alta~ por
II\4'!. .

At·l.

1U. O professor llllC, por qualquer motivo. faltar

mais ck duas aulas consecutivas serú substiluido por um dos

profcssm·cs, ou por um dos funccionarios de que trata o art iç;n 1:'\, pat·agrapho uni co, ou ainda por qualquer outro ufficial. I odos nomeados interinamente pelo commandan1 r geral.
Nos~w easo, ser:í at,onada no subshtulo a respectiva gralifica<'ão.
· Ar L. 20. O professor que interromper o cxercicio do suas
funcc<;ões por mais de seis nwzes serú exonerado. salvo quando
essa intennpção fôr motivada por molestia, verificada por
uma ,junta medica militar, ou quando tiver sido incumbido dn
' qualquer eomrnissão offieial que o prive do exercício de 1mas
funcoões.
Art. 21. Os actuaes aiumnos do 2" anno da escola que
forem approvados em todas as materiaes do anno serão considerados eom o curso. Os demais alumnos continuarão os seus
estudos, rlc conformidade com as insl.rucções a que se refere
o art. 1~ deste decreto.
Art. 2.2. ~jontinuam em vigor as disposições do regulamento que ba1xou com o rlf'creto n. 14.508, rle 1 de dezembro
de 1920, que não tenham sirl.o alteradas por leis posteriores
ou por csh~ decreto.
Art. 23. Ficam reyogadas as disposições em contrario.
Rio dt~ Janeiro, r> de agosl o r) f' 1921. 10:3" da Tndependenc ia l~ 3()" da Republ ica.
AR'rHUR DA SILVA BERNARDES.

João Lu"iz Alves.

DECHRTO N. 16.511

--DE

7

DE

.\UOSTU UF,

1924

Ab1·e ao Hinisterio da Justiça c Ne(Jocios lntaiores o aedito
especial de 1/):000$, 1Ja1'a 1Hl(]arnento de vencimentos ao
promotor pnblico do Dístricto Federal, em disponibilidade
bnclw.rel .José Maxirninno Go·mes de Paiva, no período rZd
·I de ·nui.'I'ÇO a .11 de dezrmln·o dn rm•J'I'ntc anno

O Prcsidr11lf' da Repuhliea dos Eslado~ Unidos rln Beasil.
f.endo ouvido n Tribunal de Conlas. nos le1'mos do art.. 93
do regulamento approvado prlo drcr~l o n. 15.783. de 8 rlr
novembro do Hl22, e usando da autnrizaçil.o eonl ida no art. 31
da lei n. ll. 793, de 7 de janeil'o do corr·Pntc armo. 1·esolve
abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios lnteriores. o credito especial de 15:000$, para pagamento dos vencimenots que,
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no período de 1 de março a 01 de dezembro deste anno, competem ao bacharel José Maximiano Gomes de Pai v a, quinto
promotor publico destâ Capital, posto em disponibilidade por
decreto de 7 de fevereiro ultimo.
Rio de Janeiro, 7 de agosto de 1924, 103° da Independencia c 36° da Republ ica.
ARTHUH. DA SILVA BEHNARDES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 1(). 5-12 --

DE

7

DE AGOSTO DE

1924

Abre ao Ministe1·io da Justiça e Negocias Inte1·im•es o credito
e:r:traordina1·io de 200 :000$, para attcndcr ás despesas
decorrentes do serviço. de combate aos surtos epidemicos
de impaludismo que irrompe1·mn em varios pontos do
Estado do Amazonas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no § 1o do art. 80 do decreto
n. 4. 536, de 28 de janeiro de 1!)22, c tendo sido ouvido o Tr1-"
bunal de Contas. nos termos elo art. !)-í.- do Regulamento Gerll
de Contabilidade Publica, resolve abrir ao Ministerio da Judtiça e Negocios Interiores o credito extraordinario de 200 :000$,
vãra attender 1ás despesas decorrentes do serviço de .combate
aos surtos epidemicos de impaludismo que irromperam em
varios pontos do Estado do Amazonas.
Rio de Janeiro, 7 de agosto de 192ft, 103° da Independencia e 36° da Republica.
AR'rHUH. DA SILVA BERNAH.DES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. Hi. 543' --

Manda (echa1', por seis

O

DE

rnczes, a
Pau1n

7 rm

:\GOSTO D~

Liga

1924

Nacionalista de São

Presidcnle da Republica dos Estados Unidos

do

llra-

sil:
Considerando CflW. segundo o art. 12 da lei n. L 269, do
17 de janeiro de HX! l, «o Governo pód0 ordenar o fechamento,
por·tempo determinado, de associações, syndicatos e sociedades
civis, quando incorram em act.os nociYos ao hem publico», resolve mandar feohar a Liga Nacionalista de S. Paulo, pelo
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prazo de :<;ei~ mezes. a euu!ar dusla dala! \' pl'ohilJir, duri.lllls
L':'..:e vrazo, u respectivo fuueewnau1e1lto.
I tio ele Janei r·o. 'i Li c ag·o::;tu de l \I~ L 1U:J" 1la lLHiqJL'Utlen~H)o

cia e

Lia Hepublien.
.\HTHt ·n D.\

Sux:\

B~n~.\IIDES •

.Juüu Lttiz Al.ces,

Aulul'iza a

trans[aencia á Companhia htdttslrial de Ilhéus do

r~nnll'acltl

celebrado com Bento Be·l'illo de OUnciJ•a, )JW'a
a consl1"ttcçãu, uso e gosu das oln·as de mellw1'anwntfJ do

Jí!JJ'[u

rir·

11/u;os, e

,.,l(ur, JII'UI'UrfttHtlo

tr1J]1J'ul'tr.
11

jn·o-:.o

nrl'l':)

JUII'fl

pl111111

dos

oln·ns

0

e~ee

illif'io rlt•slt!s

O Presi<lcnle da HcvulJliea dos Estados Unidos

uo

Brasil,

n I i !'lldi'IHI(I :11' quP r'''liH'l'eram Beul o Bcrillo dP 01 i V!' ira. conei':"SÍollario das olll':tS de lltl'llwl':tllH'Ilto du por·lu dp Illu\o:-:, uo

Estado rla Rahia. n a r.ompanhi:1 Tndnsl.tinl dt· 11héos, pelo

seu

dirci~Lor-IH'esideule;

lendo

em

vista

as

infol'maçõcs

l'r'(':·d atlas rwl a l nsnrctnria FerltTa 1 dt•. Po1·t u;-;, \tios c Canaes,
f' dP twetmlo Ctllll o disposto nas elatt~ulas 111 I' XXVI do con1r·ado e~·It'ln·ado na fúrm:l rlo·clpt•t·I'!IJ Jl. Hi.OI!l. de ?G de abril
i [i.
I !).:!3, dt'ncta:
.
·\d. J.<> E' auf,,rizada a Lransl'er·t·m·ia ;·, Cornpanltia ln·

du:-;lrial de Ilhéus do conLl'aeLo celebrado eolll Bento Bcrillo de
l)lin·ira. f'l11 Yir!urle do cleeJ'PID n. W.1H!J, dP 25 de abl'il (\1)
J!1:!:;, lll.ll':l a e(lllSil'ueçfio, uso e gosu das obras dP melllol'alll~'lllo tln P'll'lo d<' llhéo ...;, 110 E~laclo da l3ahia .
. \ d. 2.n Ficam n:odificadoR. dt~ acc'ôrdo l'i11ll n;': dtWllrtllm.
I o ..; qne <'nn•. psf e baixam r·ubricadn~ prln dir1•e! nr ~~·r·al d~:
Exprrlicnftl da Seeretal'ia
Eslado dos Ncgocins da Via<:ãn
,, Olll':ts Pllhlicas, " ll<l conformid:11IP do tlispos!o 11a l'l:wsula
l r r do l'Cferic'fo conlracto. n plano elas obraR a rxeentar no
1'1w!.r rJ,• JllH"os t' o rrsreet.ivo Ol'<:amrlll!l, :-;r•rn altcra,~ãn di\
illtpodanria tolnl do p•·imi! iyo nq:anll'nto, a que ::.:c rdr~r~~ :1
cilada elnnsula.
Paragraplto 11 nicfl. A;': hem l'ril orias exisi.PnlP.:.: nn pnrt.11
rl1'. IliH~os r abrangidas prla.:.: n]lJ·a:-: rlP mri!tor·anJrnh'. f'ietHll
in~..:orporadas a r.ssas obras c a l'espediva imporlaneia será
Jr~vada :í. rnnla clr capital dP q111' !rata a elaus11la X do eonlrad''· pflr prrtC'nccrrm aqul'llas hcm!'1•i1 m·ias :í Coli'!IHnltia
Jnrln~f l'i<ll d1~ fllt,~qs, a fltH'Jll é aulorizada a I nur:-:l't'l'l'lll'ia d1J
ronl ftl('to.
,\rf. :1.° Fir·a Jn·nrog·:-~rlo pot· ;:,•is ({il 11lr'7YS o pr·nz1, fixadiJ
11;1 rl:nJstlla Ylf do ronlt·ac[o, p:lt'<t. iniein rias obra<.::.

uo

llin dr .Junriro. 1.1 de
droJv:i;~

a~ns!n

ilc Hl:2'1. Hl:'i" da

Ar.TJH.Jt

o.\ Srr.,·.,

Francisco

L~i~

ltt~!P:·

c ::on da Hepublira.

de Hl24. -
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DECHEtl'O N. 16. !)45 -

DE

13

DE AGOSTO !JE

1fl24

alé 7 de junho de 1926 o pmzo )Jai'a a "COJJL)Jtllzhia Estrada de Ferro de Victo1'ia a .Minas" conclni1· o. construceúo
da linha de Victol'ia a llabira tlo Matto Dentro.
·

J>r(l/'V(fa

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requeren a "Companhia Estrada do .Ferro
de Victoria a Minas" e de accôrdo com as informações vresludas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Fica prorogado até 7 de junho de 1026, o
prazo fixado na clausula 7a do contraeto celebrado com a n~
qucrente, nos termos do decreto n. 1:2.094, de 7 UI\ junho
de 1916, e que começou a correr dn 7 de junho do 191U, colllll
está declarado no decreto n. 13.:31;!, ue 4 de dezomln·o du
1918, para a "Companhia EsLrada de Ferro de Vietoria a
Minas" concluir a construcção da linha de Vietoria até Habira
do 1\latto Dentro.
Rio de Janeiro, 1:3 de ngoslo de 1924, 10:Jo da Iudevcndencia e 36° da fie publica.
AnTHUH DA Su~vA BERNAHDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.516

-IJI~

1:3

DE A(iUS'fll

(}E

1\Uí

App1·ova o projecto e o m·çamento pw·u a consf rucçâo dtts oúl'a:·;

necessarias para transformar ern estação o posto telegraphico de Poço Preto, no h:ilmnet,·o .121 rln Unha de S. Fr<.trl···
cisco, tia Comrwwhiu l~'slmrla de FcJ'J'o S. l'aulu-Jiio Granrl.e
O Presidente da Republica dos -~jslauos U nidus do Brasil..
attendendo ao que requereu u Cornpanhia Estr·adu un FmTo
S. Paulo-Rio Grande c tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria .Federal das Eslradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados o projeclo c o or~_:amento, na
irnportaneia de 19 :()03$106 (dezenove conlus sciseontos ~~ t1·t~-;
1nil cento e seis réis). das obras 1wees~al'ias pam transfurrll:tr
('fi P~taeão o posto tclcgraphico d·~ Por;o Prelo, situado no k i!tlllWII'O '1:!'1. da linha de S. Francisco, de ar-cônlll colll ()H do<·umcnLos que eom este baixam, 1·ubricados pelo dircet.nr p;ern.l
d~ Expcrlicnfc da Sccrclariu dP .E~·dado do .\linislr·r·io da \'i:'riio e Obl'as Puhlica·s.
Art.. 2." As dt'SPl'Zas rffcefuudas com e:::f'a~ ohr·as, düpllis
do upur:.ldas t'HI tomada de contas rr·!~ul:u. serão levadas á

conta do custeio da referida linha.
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Art. 3. 0 Para wnclusão dos ·servicüs fica fixado o prazo
de seis mer.es, a contar da data em que a companhia receber
IJOtificação do presente decreto.
ll.io de Janeiro, 13 do agosto Llc 1U2-1, 10:.3" da ludepenLloneia e 36° da Republica.
An.·rnun. DA SILVA BEnNAHUKS.
Francisco Sâ.

DECR.E'l'O N. 16.547 -

DE

13 DE AGOSTO

DE 1U2~

J.;[eva a 396:038$144 o orçantento app1·ovallo pelo dcc1·ctu mtmcro 16A83, de jl de maio do corrente anno, 2Jara a aclru:isição de material rodante destinado ao trecho em t1·aJ'cao
da Estrada de Fe·rro Santa Cathm·ina, entTe Blmnenau e
Hansa
O Presidente da Rcpubliea dos J!jsf.ados Unidos do Brasil,
atlcndendo ao que, pelo seu representante. requereu o Estado de Santa Uatharina, arrendatario da Estrada de Ferro
Santa Catharina, nos termos do contracto autorizado ·pelo decreto n. 15 .15:!, de 2 do dewmlwn de 1 H:Z1, e á vista das
informat;.õcs lH't•sladas 1wla JnspPdoria FPdt~ral das Estt·adas,
decreta:
Artigo uuieo. Fica uluvauu a :Jnü:o:~8lj;Hí (ITcsmJLus c
novm!ta c seis eontos trinta e oil o mil cenLu c quarenta c
quatro réis), conformo doeumenfo que com t'stc baixa, rubl"ieado pelo dircctor gcwal de Expediente da Secretaria de
Estado do l\Hnisterio da Viação e Obras Publ i e as. u orçamento, na importaneia de 359:529$, approvado pelo decreto
n. 16. lt83, de 21 de maio do eorrente anno, para a aequisi<.~ão
de um earro mixto c outr·o de 2a classe, para passageiros,
quatro vagões fechados, para mercadorias, e seis vlataformas,
destinados ao trecho em trafego da Estrada do Ferro Santa
Catharina, entre Blumenau e. Hansa.

Rio de Janeiro, 13 de agosto 'lle Hl:! 1, 10:1° da Iudepcn..
dcncia e 36° da Republica.
ARTHUR DA

SILVA BERNAHDES.

F1·anciscv Sd .

..'\JIP1'ova
o
projeclo e 1'CS]Jcclivo OJ'(.'tWWnlv, ua irn}JOI'lancia de 47:8.13$69;), para.
a const1·ucr;"lÍO du u.ut
'1/0t'o lw.'Slo teleuraphicn nn lci.lomefJ•o :l5B,1!W, do ·ramal

tlc 1'i U!J!/, da Estrada de

Pel'/'o

SorocalJann

O Pr·e,,idt•nte da Rcpubliea do~ Estados Unidos do Brasil,
alll'wlendu ao que requereu a Estrada de Ferro Sorocaba~a,
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e tendo em vista as iufornmções a respeito prestadas pela Inspect.ol'ia Federal das Estradas, decreta:
Art. 1. o Firam approvados o pr·ojecto apresenlado pela

Estrada de Feno 8orocabana e o or~;amenlo ao lllf~SillO annexo,
eom ·as roncc~;õc ..; f(•ilas na Inspectnria F'edcral das Ji1st mllas,
]JUI'a a conslJ'IICt;âo dr 11m nnYo pO'·-Io lrlrgrapllico no kiloiuelro 353.)Gll do ramal de Tiha:;·~·. ela rel'erida r.-;;lrada.
A1·l. ·!." .\ de:::veza que. até <~o llla:x·inlo do tH'\:tllllt~ltlo

m·a. appru,ado, 11a impm·tmwia de

17:H1:l~Gur,

(qiiUl't'nla

~~

sete emüus oitut·cnl os e quarenta c 11·c9 mil st·isccnfuf.; e noventa c cinco rt;i~). for· df('dti'Llda num cs:-;a t·omdruec;ão. ;::crú
lcYatla á ronla do capilal do ramal, depois tiL· apurada etll regular loruada de cuntas.
~\ri. :3. o Para a conclusão da:-) olJras rica lllHtTndu o prazo
de ü (se h) mcze~.
Hio d" .Janeiro. 13 tlc ago~lo fle 1~:? í, 103" da ludcpon-

dcucia e :..;no da Hcpubliea.

All'l'IIU!t IJ.\ SIT. . \"A DEHN.\llDh:S.

Francisco Sá.

bECRETO N . 1Ü • GH) -

DE

13 DE AGOSTO DE 1924

o }JJ'u.i('f'fo u J·cs)Jecli,)u on;wt!Cilfo, na. illl1Jurlwldtt total de .2 .186:9!18$68.1, }Jal'a ,,, r·ollsll·Hccão, na

ApJn·ova

{lli.ra "interna do Cli.CS do po1·to clesla Capital, de uma es ...
tar;ao }JW'a passouciros c de 11m w·mo:.cm de úoauyem, a
sc1· executada 1)(.:la Comznmhia llmsileira de E;nJlura~~ao
de Portos
O Pn"':-;idcnl.e da llPflli1Jliea dos Esladus l'nid"~ du Bra;.;il,
tendo em Yisl a o dbposf o na clausula XX[ do ('II!Ül'aeLo dn
arrendam(•nlo do Ca1•s do Portu do Rio do Janeiro, do qual é
ccssiona!·ia a Companhia Brasilei1·a de K...:plnnu.:fío de Porlo:o:,

e de acclinlo com o que pt·opoz

a

Jn-:pcdot·i~l

Fcdt•t·ul

dr~

l'orlo:::, llios (~ Canae~. rtP.creta:
~\rligo unieo. Fiea1n appro,·:_uJos, dt• ltt'CÔI'd" <'11111 o~ documenlns que tom cslo baixam. l'JJhJ'it·ndtl~ pr!o direel(ll' !JCJ'al d!' ExprdicniP da t:l'l'J't•luria d" t·>tadn dn:-; Neg0r.ios da
Via~ão P Ohr·.as Publicas, n pro.ieclo ,, rr'spcdi\-o nr~:anJc•ttl.n,
ll:t IDlportane 1tt t.otal dr~ ~. 1:-Hi: !'l!lR~GR:; ( dotls 111il l'rnl u n oilcnla" snis eonlo..-: 110\'CI~PlJlos (' novt·nla P oiln 111il .-;ci~w,;nlo~

1:ilcnta c fr·<•s l't;is). para a ennsfJ'Ile<.:ão. na l'nixa illl<'l'lla
dCl t•aes do pmlo do H.io ~le .Tnuciro. de mna csta~~fio para pas:-a~!f~iro~ P de 11111 at·mazt'lll. de lluf.!.·a;.:em. u sr•r· f'Xf'Ctrf ada pela
Ll·mpanhia Brasilt'i r·a ele Explora~ão de Porto::;, na ennfor-

n

midade do cl'isposto na clausula XXI du t·onlrllelo celebrado
am virtude do decreto n. 1G. 031, t1e U ele maio clc 1923, e
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transferido :íqnel1a companhia nos trrmo:::. do rlrnrl n nnmrro
16. ~06, do 31 de de7.Pmhro rlo mr~mo nnno.
Rin de .Taneiro. ·t:J dr agnslo dr lfl.'?". 10.1° da Tnrlrprlldenc1a l' ~~6" rta Republien.
AnTIJUR D.\ SILYA HERNAP.DES.

Franciuo St1.

DF,CRETO N. Hi. G!iO -

DF.

1 :J

DF. AGOSTO DF.

1 fl?.í

Aln·r no ]finistcrio da Am·ir.nltw·a, lndusli'ia e Cmnnw1·cio, o
r'1't•ditn r.'iprcial rle -1.000 :OOOS, JJCO'a ottrndeJ•, no t~OY1'cnle
tlllllO, tís drspr:.a.<; rom 11 inftotlncctiu de hilmirn·aufe.ç no
}JOÍ~

O Pl'('..;;idf'nlr da. H0pnhlir.a do~ E~ladns ·unidos dt1 Dt·asil.
n~ando da :lll!ul'izal'fio <"lllllida 110 !!J'L. 'li;., n. l. da ll'i nuJIH'l'O l1.'í!l:~. dl' '7 dP ...ianrir·n dP lfl?''· ~~ t0mln otn-idt' 11 Tr·ilmnal
dl' Conla~, na l'úrma elo di:::pusro no n. IX. (·lo m·l. ::2 do rrspl'r'l iYn l'l'gulmnPn1o e no art. !13, do Hep;ulanwnlo dn .Cotlign
dP Conlallillrladr Puhliea. approYndo ]Wln tlf'et'f'fl, 11. L'J.78:1,
dl' 8 dt> TIOYl'DÜli'O dr H12:!, l'Psoln~ aht•ir ao i\lilli;.;tf'rín fla Agricttlf.um. lndnstria r Commcm~in, n rrrdilo PS}Weial dP. l't~i!':
1 .000:000$, rmrn attcnrlet· ús df's}wzas e(lm a inlt'IHlttr<~iln de
immigranl•~s no paiz, no corrente anno.
R in de Janeiro, 13 de ag;osl o clf' 1 ~l'? 'i. -t 0:1•) dn Tnrle]wn-

dcncia e 36 da Republica.
8

ARTIIUR DA SILVA BF:RNATIDER.

Miguel Calmon dn Pin e Almeida.:

DR(jRRTO N. 1 ô. ríG I -Ct'illN'rll'

P-

Hl2 '1

Us·ino VnxsumtnrJrt rutlm·i~ar:tio
npp1•m•n os l'P."'J)r>rtil•os rslnfulns

rí Cnmpallhia
fwn.rrion.m·

DE 1:1 DF. v:M;Tn DI~

1Jni'rt

O Prf'~idrn1 f' dn Rrt1llh1 ira dos F:sl nrlns TJn idos do Dea:::il,
al.lf'nth•ndll an qne rPqnrr011 nny P1'acln rl~> ~lr'tHlillll~a. na qnnlicladf' dP incrll'pnrndnt· ria C~ttltpanhia 1':-:ina \'a:-:;.;untllt~a. dr-

crPt.a:
Arl.igo 1mico. E' ronrrflida ú r.ompnnltin lisina Ya;.;:mnnngn, com sf>fip na c idndP ~~~~ ~iítl 1':111lo. a11! nri:;.n(:i:io para
funceionar, com os eslnlulu~: lJIIl' l'ul'atn apr·t·~(·utad"~ e ficant
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approvados!'obrigada, porPm, a meRnla companhia a cumprir
as formalidades ultPrinres exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 13 rlr agnRto de
dencia e a6o da nepuhlica.

102~,

i03" du Indepen-

An'I'HUR DA SILVA BEnNAHOER.

Miauel Calnum dn Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.!'l52-

DF.

13

DF. MlOR'l'O DE

102-'l

Regula a concessfio de favores a emprezas nu companhias que
se omnnizarem especialmente para a {u.ndaçfi.o rla indnst,;in drM .m.lJ-produrtn.~ rio cnrovão nacinnal, IJenzóe.~, oTcatrões, etc.

O Presidente da Hcpublica dos Estados Unidos do flrasil,
f.endo f'm vista o que estabelece o n. 7 do art.. 80 da lri numero 4.632, de 6 de Janeiro de 1923. revigorado pelo m'l. 1Rt
da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, drcreta:
Art.. 1.0 As emprezas ou companhias quf', legalmente constituidas nQ paiz especialmente para a fnndaoão da indnstria
dos sub-productos do carvão nar.ional, lwnzórs, alcatrões, ele.,
construirem usinas apropriadas para tal fim, poderão gosar
dos seguintes favores:
1. Isenção de impostos dP impor! a~:ão e de 1axa de expediente, durante o 1)razo de 20 annos. pa1·a os maleriaes, machinas e machinismos destinados á mineração, utilizaç.ão,
custeio f' conserva~ão rias jaz irias l)Cl'f Pnecnf.cR ás uAit1as rle
sub-produel os do carvfí.o, ~~ :í. pl'!Hltwtiio c eommmn de f'llf'rgia
elcctrica.
2. lfH'llt;:fio rJm·a11l f' n fWttt.n dP "in f e annos de quaesquer
imposlos ou. taxas fedcmes que pot·n•nf.ura recahirem sobre
â~ ueinns, minas e suns depetHienc.ias, sobre o trafego de ma. terias primas e product.os acahados e smni-acahacJos que se
destinem ao funccionam('nfo dos rPspcef ivos scrvi1;os, bem
como sohre l.odos os product.os das reforiclas usinas c minas.
3. Direito de desapropriação, na fórma das leis em vigor, rios terrenos de que precisarem para as suas inst.allações
de geração, transmissão e transforma(~íio de energia clcctrica.
bem como para a conslrucção de prolongamento c conservaç.ão
dessas ohras.
4. Fretes reduzidos, nas esf.radas do fprro e 1inltas de navegação do Gov('rno Fccloral, para o t.ransporf.e de ferramentas, mal.erias primas o mal eriacs noc('ssarios :í mnnf.aJ:tem das
machinas, machinismos e installações rlas nsinas, e :'t fiscalização c exploração dos pr·oduct.os daH mesmas.
Art .. 2. 0 As cmprczas ou companhias qtw quizcrcm gosar
dos favores, de que trata o art. 1°, dcveriio ohrigar-se:
a) a cumprir, na f'xploração de suas minas e usinas, as
rlisposirõPs da lei de minas c os r('gulamrntos qne, sohre n ussumpto, f'Stivercm em vig·or;
'b) n franquear fodas as suas dcpemkneiaR aofil fiscneR do
Governo Federal, aos quaes darão as inàieações e esclareci-
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ment.os que forem pedidos, e a fornecer, por inlcrmcdio do
Serviço Geologico e Mineralogico do Brasil, APmeRtl'almente,
todos os dados estatil~ticos sobre os trabalhos cxecul udos, producção de suas usinas, methodos empregado8, resultados ob1idoR, ele., e, annualment.e, sohre o estado financeiro da empreza;
r) a recolher annualmenfe ao Thesourn Nacional a qllol.n
de 12:000$, para as despezas de fiscalizaç.ão;
d) a apresentar ao Governo Federal, para cxmnn c approvaç.ão, todos os planos de alterações suhstanciaes e Pl'occssos novos a adoptar no desenvolviment.() de suas usinM, os
quaes serão comliderados approvados pal'a todos os cffnilos.
se nã.o tiverem sido impugnados no prazo de srsf-;enfa dias.
contados da data da apresentação;
e) a empregar nos seus serviços, flClo menos, cincoentn.
por cento de operarios brasileiros;
f} a manter nas suas usinas dez menores aprendir.es e n
eollocar, em trabalhos attinentes ás mesmas, até l.rcR cngcnlwiros diplomados pela Escola de Minas de Ouro Preto ou quo
t.ivcrem o curso de chimioa industrial da Escola Polyt.cchnica,
de accôrdo com a indicaçã0 feita pel0 ministro da Agricultura,
Indusl.ria c Commercio, durantr o praw de rlous annos e enm
a graU fi cação mensal mínima de 500$000;
g) a fazer, sem prejuízo dos seus serviços e sempre que
o Governo julgar convenienf e, aR experiencias necessarias
para a verificação da possibilidade de aproveitamento de materias primas do paiz;
h~ a vrndPr ao Governo PPdPr·al. ai r I l'infa p'OJ' cento
(30 %) da sua producção de henzôes, sulphato de ammonium,
alcatrões, olcoR para motor e onLroR snh-vrorluctos do carvão
nacional, fahricadoR nas suaR 11sinas, com um ahatimcn1o de
dez por cento ( 1O o/o) sobre o pre(:o de idenl.ico mat0rial importado C. I. F., accrcReido de imnostoR alfandrgarios, 1axas
de exvrrlirnte e I axas de c:íes de porto.
Art. 3.0 A isenção de direitos de importação c rlc experlirntc, de qnc f.t·afa o n. 1 rlo ar!.. 1o, s6mcnte srr{~ concedida
si os machfnisn10s, matcr·iaes o nmfcriaf1 primas não f.ivercm
fimilarcs no pai;-;. A redtwcãn dr frete, de fJllC trai a o n. !~
rlo mesmo a digo, scrtt 1'Pgnlada Ptn conf !'ar! os rsfH'C iars com
as estradas de ferro c linhas d() navrgaçfín.
Art.. 1.!' O Governo FPdnL'al n}H·iga-se a comprar CÍ.R coneessionarias, nos !nr-mos do art.. 2\ lPIJI'a h, a q11anf.idarle dn Jwnzóes, sulphaf.o dn ammonium, alcal.r·õns, okos para mol.nt' c outros snh-produef.os de r.arvfío nacionaL dnsdc que produzam
artigos identicos em typo c qualidade {tqnellcs de que o Governo precisar Pm uma pnr·cão equivalente •<Í quota parte ctne
a prodncção da empt·oza rcproscnl.ar na pr•Hlucç.ão lotai das
llsinas c otficinas eon~mJcrcR inslalladas no paiz.
Art. 5. 0 O Gnynrno Federal auxiliará o dcsrnvolvimento cht:,nsina~. cnnRI J'll inrlo pn<fnPnos rnmaps de PstradaH dn ferro,
nma ver. f!IIP ns julgun indispcnsavcis ao ahasi.nc'imrnfo da
mesma n ao I'S(',O(ltllCllfO flp SCIIS {li'Odnr.l O.'i.
1\rl.. G. 0 O Unvorno Fndcral, smnnrc qtw julgar eonvcnientc,
illl:'l'l)()f'';í seus hons offieios para qnc as r.oncessinnarias oh-·
tenham isenção de qnacsqner impostos csl.adnaes o municipaPs,
que porvcntnra recahirem sobre snas usinas, officinas c cll'l)tnHl('ncias, trafego de matcrias primas e materiacs. ele·~:! i i\ ados ao funccionamento das mesmas, e respectivos pmducl os.
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Art. 7. O Governo FNleral podf'rá concNlrr a utilização
de forças hydranlicas ele sou domínio, paea explnra·çuo n desenvolvimento dos serviços daf-i eoncossionar'ias, desrlo quo !ar:.:
forças não sejam nf'crF:sai·ias :ws scrvicos rr•dPr·ans.
Art. 8. 0 O Governo Foderal poch~r(~. nm q ualqupr· I C' 11pn,
requisitar, por ncccssidadP. de salvação ]1llhliea 011 0111 ea só dn
guerra, as usinas, officinas P snas drpPnrlPnrias, de• cnnfrii'Tlridactc com as leis em vigor.
Art.. 9. 0 Pelas infrac·ÇÕcs das clausula:;, dos rPspceLivos contractos, as concessionaeias incorrerão nãs mulfas de um a eincn
cont.os de réis, clPvaflas ao dobro nn casn de rPint>idPrwia.
Art.. l!O. No caso dP rlnvida na inf.f'I'Pl'Piaciío das clausulas
dos respectivos contractos, será Plla rPsol"vida por nrhit.ra~l'~rn,
escolhendo cada uma das partes, dPnfrn dn prazo dn S(~le di:\..;,
o seu arbitro e estes cnt.rc si um on1l'O qu~ snL·vil'ú dP. dP:·~f'lll
patador, quando não houver accônln entro o~ primni !'OS, ~en1li:
o seu laudo arrPilo P enn~irlPradn dPI'iniliYo pnl' amhas as
partes.
Art.. 11. Será dcclal'ada cadnea a <'otlePssão, si honYer paralização dos serYi«,:os das n~inas ott ofJicina~ ]Wt' nnyrnt.a di:t"
consecutivos, salvo força maior eompr·ovada, a juizo rio Governo Federal, ficando obrigadas, além disso. a~ eoncn~siona
rias a restituir ao C:oYPrno o valor flp lndas as i::;nnruPs dP 1axas c impostos.
·
Art. 12. O foro fed~ral desta Capital srrú o cnmpctnnle
para todas as acções quo SP fnndarnm f'm direitos n nllriga(,'ÕP.';
resultantes das conrPssõrs fpi tas ri<• arrtwdo com o JH'P~·prJtr
·decreto.
Art. 13. Rcvogam-sf' as disposit_:úPs Pnt ronl rar·io.
0

Rio de Janeiro, 13 de agost.o de 1 fi:? 1, J 0:1 da Inrlrpenrlen-

cia e 36° da Repnblica.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel ·Calmon du Pin e Almeida.

bECRETtO

N. 1 (i. 55:1 -

DE

13 DF. .\r.o!=;To DE I fi'?.{

Cassa n "e:l}equ.ai1t1'" no f:onsul dn fiuofr>mnln

P.iil

Stio

Pn.ul.~

O Presidenfp, da Hepullliea do~ Esfad•Jii Unido~ d~J HJ'asil:
Considerando dnvidanwnl r> ns in l'nt'Jllat~õ~·~ J'i'<'Pbiclas do
Governo do Esladn dP Riio Paulo. eom l'P)arfio an ~~·. Dr·. 1,Popoldo de Freitas. snhmrttido a inqucritci. pnl'a apln'at::iio da
connivPncia que possa haver tido no lr'vnniP rnililar· neeoerido na capital do mesmo Estado;
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Decreta:
Fica som effeito o cXNJUalw· concedido em 2!~c dr ~hril
dr J!107 ao 8f'nho1· Doutor Lnopoldo dr F1·citaR para f'Xf'l'Pr>r o
l'argo df' Cnn~nl da <i-nu! Pmala na c·idnfle d1• Nfío Paulo.

Rio flp .TanC'iro, 13 de ngosln dP '102ft,
dencia e ~~(jo da Republica.

to:~"

dn Tnuepen-

AHTHlTR DA SILVA BERNARDES.

Jo.rN: J.'eli.T :\l1•r8

nncnF.'l'O N. ·t n. rírí" ----

!lE

1:1

nE

,\(1():-.;'j'{t

Pacheco.

nE

10?-'J

Publica a tUlhPstí.o do .Japão á ConVCJ/Çti.n IH/t'rlwr·iunol, assifJIIflda. rm Roma a ,1) de d('zcmbro lf1' UJ07. JH11'tt a C1'irrr,t7o
dr nmo 'I'PJ101'fiçfio infrJ'IUt.cimwT dP h?J(JÍr?/11' p1111Tiro
O Prf'sidenl <' <la Hepuhlira dos EsLa<lns l'n idos clu Ht·n::;il
faz pnhlira a adh0são do Govc!'lln dn .Tapiio ;! !:1 111\ P111:fín Inter·eional fil'lnada <'Tll Homn. a H dn cll'zernht·l, d<' L\l07. para a
l'I'Ífl<~::ío d<' lllllfi reparl.iljfí.n inlrT·narional dr• llygiPlW plillli<'a,
com :.:t!d<' Pllt PnJ·is, ('<nlfOl'lllf' <'·'Hllltl!lllicnu ao .\finisiPI'iu dn·'
Relaçõ<~s Exteriores a Erubnixada da Hali;l tt1•sl a t·apil ai. pr11·
nota de li de ah ri l ulf imo, l'llju t r·ndtl<'<,'ÚI, 111'1'it·ia 1 :u·on1panh~1
o pl'esenl L' deerplo.

ltio de .Janeiro, 13 dP agosltl dt•. I n:?.'J, I O!l" da Jn<lependencia e 36° da Republira.
AHTHFH DA SILY.·\1 BERNAHDES •
.Jose~

Fcli.T ;\ Tl..'cs Pnchero.

TllADUf:ÇÃO

Embaixada da Italia---:- N. 654/90. Hio de .Janeiro, 17 de ahril de Hl24.

PnR,

XJL

A Sua Exccllencia o Doutor FP.lix Parhrro, 1\lin islro nas
Exteriore~- Rio rln .Jan('irn:
Senhor Ministro,
O Governo japonez. a 7 de Março nltimn~nolifirou ao Governo real a sua propria adhcsão ao a<·e•)r·clo inii'I'JW.rional
firmado em Roma aos ~~ de DezPmhro de I BOI, pal'a a 1'-l'ÜWfín
t•m Paris de uma H.epart.içãn intcmacional d<' hyginnP l'nbiÍ<·a.
D<' eonfoqnidade com o arLigo (i" do referido :weürdo,
Clllltpro o devi' I' de inffH'lllar· Vossa Exedlmwia da ti il a adlH•-:-;[io, aecr·pscentando que o ;Japão pPdiu sm· insr1·iplq lla pT·illiPi l'ft cal Pgoeia dos Eslados adherf'nfps.
f-:\tll iril ando a Vossa Exenllnlll'ia lJIIPi r·a I r r a bondrtdf' rh~
to mar no lu ela prcscnl n t'llllllllllllil·rt<.~ão. rPi I t·r·n-llw us proIL·~lus da minha mais alta l'llll:·dd<•t·:u:fi,,. -- J>il'/ru Btcdogliv.
RC'laçõe.s
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DECREIJ.10 N. ,{6.555
' '

\-

~'I,_ i

1'

~

.._DE

i3

DE AGOSTO DE

19211

'

· Apptoova' ai W.teraÇde& no planfJ de u'niforme. do Exercito, ~a
parte relativa aos alumnos dos collr'rJios militares
1•
O Presidente da Republica dos li!~lltdn~ Unido~ do :nra•U.
,. -Bando da attr,ibuiCJI\0 qu~ lhe confere o art. 48, n. i, da Constituiclio, resolve approvar as seguintes altrrações no pIano
de uniformes do (Exercito, na parte relativa aos alurnno;; do;;
collegios militares:
1", adopção do capacrle Lranco eom crineira aznl t.nrqueza, conforme o desenho existente na Dirreforia <:r•ral dtl
Intendencia da Guerra, brm como do canhão dr couro lmmco.
para os alumnos do esquadrão de cávallaria no ColiPgio Militar do Rio de Janeiro;
2", s11ppressão da>~ polainas brancas:
3•, nrlopç!lo do bnrz!'!!llim de couro amat•r!lo

Rio de Janeiro, 13 rle agoflto fie Hl21, 10:1" da Tndi'!Wlldencla e 3!J• rln Rf\publirn.
ARTHUR DA RILVA HEII''L\IlLJio;R.

Fernando Setembrino de Cru·vallw,

DECRETO N. 1 G. ')fí()

--- DE

Hi DE AGOH1'0 llF. 1 fl? .,

Supprime a cadeira de .-:ttnto do lnstifnto Be-n.imnin Co11slan!,
vaga em vi1•ftule do {trllr·cimenlo do rrspeefÜ>o Jl!'ofessor
O Presidente na l1Ppnhlica dos Esfarios Unido!'\ rio nrasil,

1resolve,

de accôrdo cnlll n rliRpm;to no art.. 2" do dr>rJ'r>fo lPgislat.ivo n. 3. 970. dn :11 f! r~ flezemhro rlc 11119, J'P\'igorarln
pelo § 3° do art. 150, da lei n. 4. 555, de 1O de agosl o rk 1922.
supprimir a cadeira de eanfo rio Instituto Benjamin ConR!ant.,
vaga em virtude do fallecimrnto rio rospeet ivo pro !'Pssot'.
Rio de Janeiro, 16 de agosto de 1924, 103" rln Inucpcndencia e 36" da Republica.

AnTHtln t>A StLVA Br.H.NA11tJ~S •
.João TAt.iz Alves.

l>ECRETO N. 16.557 --

DE

16

DE AGOR'l'O J)E

192-\

Abte, aG Ministerio cln .Tustir;a e Neaocio.~ lnle1'ioJ·r•,ç, o crf'dilo e.~pecial de 96 :70fí~2:l0, pam liqttidm· 11 dil'irl11 ,,,, (o;•.
neéimento de yaz, ln::, r·nPrqill elerfriea, /r•lr·.u/lrm·•s, il.'·-

ler!1'ammas e h·n.Hs]J01'te.~ 1J01"rt os Palncios rf.,
da Repttblica, dP 19::!0 rt 1.'1:!.'1

!'·r·:.'ri•Jn'lll

O Pt'PSidenfe da ltqHJhlicn rtns Es!arlos Unido:< do ':l'n~i1.
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos "" ; 1'1. 9:1,

15
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;lo rrgulamento approvndo pelo decreto n. 15.785, de 8 de
nov!'tnhro rle 192:?, rmmlw, usamln da autorização contida no
n. XV, do art.. 3", rln lt>i n. 1t. 7!13, rJp, 7 de janeiro ultimo, ábrir,
no 1\lllllRterin da .1u~li1:a r- Nq;orin~ Tntnrlorrll, o r.rrdito especial dn Hli :70fí$.?:10. r~tu•a liqnidar n tl.iYirla dn fol'Meimento
do gaz, luz, rJwJ·gia Plrcl rira, 1p],•])hnnrR, trlegramrnns e transpor I.!~ !I para os l'aln.rios da flt'nRidcncia dn Rrpublicn, rln 1920
a 1!12:l.

filo do .Taneiro, 1G de ngo!llo rln HJ21,
rlenrin n :lli" da HPpuhlica.

An·rntm

1oa•

rln Indepnn-

nA SII,VA RRI1N,\IlDES .

.Tnlin J,ui: Alves.

l}F,CHF,'T'() N. 1fi.GríR -- llE 16 DE AflOR'l'n n'"
]1,.,./'t'fn /'t'J'illlln nol'inwrl (/fé .'11 dn rnl'l'f'Jllt•

Hl?~

1/l!':l, i11rlusi1lr,

nn

Hsl11dn t/(' :..;,.,.í!Í}W

O Presirlrnlc dn Rcpublira dos Estados UnidoR do Brasil,
ntlnnrlrnrln :ís nirrnmslanrin.' anm·maP~ rrcnda~ para n Estado
do Srnripc JWln lr>\·:mln alli ocenn·irlo, rlcrrct.a:
Al'li~w unir·n. na rlata rle hojP. al•\ ao rlia 31 rio corrent.c
nwz •; ennsidPradn I'PJ'Íarln naeional Plll !orlo n IP.nitorio do
Estado de St•J•g-ipr. flennd11, rlltt·uHIP p;;;;;;e ]Wt·iorlo, 1'\Jtspensos
todos os aclos impraticavcis nos rl!ns feriarlos por lei, no que
Rll !'f' ff'J'C s•'•nwn I r a fins banrttt•io;; P enm merr i!\f''>. Yrnr imentos
., pl'niP.~ln~ dl' !Pira::~: rrvn~tarlas a~ rli.~posit:ÕI'R Plll contrario.
fiin rlr Jatwirn, 16 rlc ag-nRfo rJp 1!1'.'1. 10:l" rln Jndrpcnf' :Hi" lla HPpnhlira.

;lr•JH'ia

i\1\'l'llUII ll.\ f" li NA BEilNAllllE~.
]tHÍo

DEGHE'fO N. 1fi.rírífl

--DE

1li

T.11iz ,\11!f's.

n~; MlOR'l'O DE 1!)~1

Al1re no Ministe1'io da .Tttstiça e Ne(Jocio.~ Interim·es o.~ creditas ('.çpecitws dr- I :O!i9$677 e 580.,64.5 pm·a po.gamento,
no ortno de 1.92.'1, das pt?nsões que competem, rt?.çpectivamente, !fOs nnm·d(/,ç civis Rartholnm!'u. A1·npnnr,a e Amaro
,l(lr•nnw de ;\m.11.io
O Prm;irlenl c da fiepublica dns Esl adoR Uni rios rlo Brasil,
tJsanrlo da autorização constante do rlccrcto legiRlal.ivo numem 1.800, de!) de janeiro de 1924, c tendo ouvirlo o Tribunal
flp, Contas, nos termos do al't. 9::1 elo regulamento apprnvaelo
pPlo decrPI o n. HL 783, de 8 ele novembro r! c 1 92~. rrsolve
ahrir ao 1\Iinisterio da Justiça e Negocios Interiores os cre-
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dHos especiaes de 1 :059$677 e 580$645 para pagamento, no
anno de 1923, das pensõeR que compntem, J·cspectiYamcnt.c, aos
guardas r,iyiR Harlholonwu Araponga f' Amam .Tncomc fie
Al'aujo, no~ pcriodos de 30 dP maio a :H de dczomhro e de
li de agosto a ilf df~ dezen;1hro, na confOI'micladf' elo art.. t" rla
lei n. 3. 605, ele 11 de dezembro de HH8, c f] o arf.. 114 do
regulamento approyafln 1wlo drm·PI o n. 1:1.878, de 11 de novembro de 1919.
Rio de .Janeiro, 16 de agosto df' 1921,, ·10:1° da Indepenrlencia e 36° da Republica.
An'I'IItTR DA 8ITX\ BRRNARDES.

Joti.o T.ui:. A l11es.

DECRETO N. Hi. !í(iO -

DE

Hi

DE .\OOR'l'O DE

1fl:_>.r,

Abi'P rw Minisff'I'Ín do. .Justiça. e ,Yertoeios lnlel'io;·es n rrNliln
dP 20:000S, supplrnnt>nlm· rw da rnllsÍ(JIIO('tío ''Jlolf'l'ial. nusteio r ('OHSf'l'/'(f('fÍII dr dous 111/fllTJ/()l'l'is'', •la 1'('/'1)1/ '11. L'J
do 11/'f. ;?·• d11 lf'i n.· Ui."J2. rlf' fi rf,. .ir111f'Íi'o de /!}2.'1.

O PI'csidf'nl f' da Hf'puhliea dos Eslnrlns l 'u idn~ do Brasil.
nsando da aufoeizal'i"io <·onslanff' do dPrt'Pio ]('p;i;-;lnl.ivo nnmPro ·1.821i, df' 27 dP. janPit•n ull imc•, " lt•ndo nuyiflo o Tt·ilmnal
de ContaR, nos lermos dn arl. n:l do rngnlnmPnfo :wpr·nvartn
pelo deunlo n. 15.78!1, dP R de\ novc~nrlll'f' dP tn:!'.?. r·rsolvf'
abril' ao Minislcl'io da Justiça P :\Pgoeios Tnlf'J'inr·ps o credito de 20:000$, supplrmental' ao da consignaç.fío "Mal.fwial
- Custeio e eonservaoão de dous aulomnvf'is", da verlm. 11. J 2
rln art. 2o da lei n. 'l. 5:l?, rlo (i de .iam\il'O dn 1 H23.

Rio de Janeiro, 16 f)c agm;to dP 192·L 10:1°
dencia e 36° da RepubJica.

~la

Tndf'pen-

AR'T'IIUR DA SILYA BERNARDES.

João Lu.iz
IDECl\E'rO N. 1 (i. r.iGt -

Dl~

20

AlVl~s.

DB Af:OR'T'O DE

1fl2!,

Regulamenta o decreto n. 4.848, de 13 de agosto de 1924, na parte
em que dispiJe sobre o processo e julgamento dos crimes contra
a Constituição da Republica e fórma de seu Governo, contra
o livre exercicio dos poderes politicos, de conspiração e de
sedição
O Pre::;idcnte da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Constituição Federal, decreta:
DA COMPETENCIA

Art. l." Os crimes definidos nos arts. 107 a 118 do Codigo
Penal e os com elles connexos serão processados c julgados pelos
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Jttjzes de secção (decreto. n. 4.848, de 13 de agosto de 1924,
arts. 1° e 2°, paragrapho umco ).
§ 1. o Na secção em que houver mais de uma vara federal,
será competente o juiz da primeira (decreto n. 4.~48, art. :::.", paragrapho unico).
§ 2. o No seu impedimento ou falta, será o juiz substituído no
processo e julgamento dos crimes referido3, pelo da secção cuia
séde fôr de mais rapida communicação, ficando em exercício neste
cargo emquauto durar a ausencia do respectivo juiz, o seu substituto legal (decreto n. 4.848, art. 2°).
§ 3. o Havendo mais de unn vara, a substituição se f<1r<i na
ordem numerica. Esgotada esta, observar-se-ha o disposto no paragrapho anterior (decreto n. 4.848, art. 2°, paragrapho unico).
Art. 2. o Quando fôr impedido o procurador da Rcpublica na
5ccção da culpa, o Governo design:tr-lhc-ha substituto (decreto
n. 4.848, art. 3°).
Paragrapho unico. O Governo poderá, quando convier aos
interesses da justiça, designar para funccionar, tão só mente nos
processos de que trata este decreto, qualquer membro elo Ministeria Publico de outra secção (decreto n. 4.848, art. 3°).
DA FORMAÇÃO DA CULPA

Art. 3.'' A formação da culpa será iniciada pela denuncia apresentada ao juiz de secção e deverá estar concluida no prazo de quinze
dias, salvo motivos justificados de demora, que serão consigüados
uos autos por despacho do juiz (decreto n. 4.848, art. to; decreto
n. 4.780, art. 41, paragrapho unico).
Art. 4. o A denuncia deverá conter :
a) a narração do facto criminoso, com todas as circumstancias ;
b) o nome do delinquente, ou os signaes caracteristicos, se fôr
desconhecido ;
c) as razões de convicção ou presumpção ;
d) a nomeação de testemunhas e informantes ;
e) o tempo e o logar em que o crime foi comm(!ttido (decreto
n. 4. 780, art. 42 ; decreto n. 848, de 11 de outubro de l):mO, artigo 53).
§ 1. o Na denuncia poderá o representante do Ministcrio Publico arrolar até dez testemunhas numerarias (decreto n. 4.848,
art. 4').
§ 2·). O representante do Ministerio Pubiico poderá deixar de
indicar testemunhas, quando considere sufficientes, para prova da
imputação criminosa, os documentos que offcreccr (decreto n. 4.848,
art. 4°).
Art. s·~. I~ecebcndo a denuncia, fará o juiz citar o réu para
assistir á formação da culpa, designando dia, hora c Jorrar para o
inicio desta (decreto n. 4.S48, art. 5").
"'
§ 1°. Se o réo não estiver preso c não for cJH.:ontradu na sédc
da secção, o que será verificado pelo official da diligcncia, a sua
citação far-sc-ha por edital, publicado na mesma s0de, com o prazo
de oito dias (decreto n. 4.848, art. 5'').
§ zo. Se o réo fôr militar em serviço activo, scr<i a sua presença requisitada, por meio de officio, á autoridade militar competente, que deverá attender no prazo de cinco dias, findos os q uac~,

sará citado por edital na fórma do paragrapho anterior (decreto
n. 4.848, art. 5° paragrapho unico.)
.
Art. 6. o No dia designado para a formação da culpa, verificado
que o réo está ausente, o jui:z; nomear-lhe-ha curador, que o representará até o ultimo julgamento, na superior instancia, ou até que
o réo compareça, cabendo-lhe praticar todos os actos de defesa
( decreto n. 4.848, arts. 5", 6° e go ).
§ 1. o Sendo menor o réo presente, o juiz dar-lhe-ha curador,
para funccionar na fórma da lei.
§ 2. 0 Quando fôr indiciado mais de um delinquente e as tes·
temunhas do summario não depuzerem contra algum delles, a cujo
respeito haja vehementes suspeitas, poderão ser inquiridas mais
duas ou tres testemunhas, sómente a respeito desse réo (decreto
n. 4.848, art. 4°; decreto n. 3.084, de 5 de novembro de 1898, parte
segunda, art. 181).
· § 3. o Cada vez que duas ou mais testemunhas divergirem em
suas declarações, o juiz as reperguntará, em face umas das outras,
mandando que expliquem as contradicções ou divergencias, se
assim lhe fôr requerido por alguma das partes (decreto n. 848,
art. 57).
§ 4. o Serão inqueridas, sempre que fôr possível, as pessoas ás
quaes se refiram em seus depoimentos as testemunhas que houverem deposto (decreto n. 3.084, parte segunda, art. 180).
§ 5. o O juiz poderá ser auxiliado pelo seu substituto e supp!entes nos exames, corpo de delicto, buscas. apprehensões e mais
diligencias necessarias ao descobrimento da verdade (decreto
n. 4.?80, art. 42).
Art. 7. o Concluída a producção das provas, serão interrogados
o réo preso e o solto que haja comparecido, podendo o juiz fazerlhes as perguntas que julgar convenientes (decreto n. 4.848, art. 6").
§ 1. o Feitos os interrogatorios, o juiz dará ao réo, ao curador
do menor e ao do ausente o prazo conjuncto de cinco dias, para
offerecer cada utn, em cartorio, defesa cscripta e juntar documentos
(decreto n. 4.848, art. 6°),
§ 2. o Entregue a defesa, ou sem dla, se não fôr <lpresentada
no prazo legal, terá o representante do Ministerio Publico
egual prazo de cinco dias, p:tra adduzir as suas razões (decreto
n. 4.848, art. 6'').
§ 3°. Apresentad.ts estas, ou S!:lll e lias, se não forem offerecidas llO prazo legal, serão os autos immediatamente conclusos ao
juiz que poderá ordenar, por despacho proferido dentro em vinte
quatro horas, as diligencias que repute nccessarias para supprir
as fal4ts de formalidades legaes, que produzam nullidade ou
qpe prejudiquem o esclarecimento da verdade (decreto n. 4.848,
art. 10).
Art. 8°. Não havendo diligencias a decretar, ou conclui das as
ordenadas, o juiz proferirá, no prazo de quinze dias, o despacho
de pronuncia ou não pronuncia (decreto n. 4.848, art. 10).
§ 1o. Desse despacho será hnmediatamente intimado o réo
preso, o seu curador, se menor o réo, e o curador do ausente.
§ 2°. Dessa decisão caberá recurso voluntario, com effeito
meramente devolutivo, para o Supremo Tribunal Federal, a cuja
instancia subirão os autos em original (decreto n. 4.848, art. 10).
§ 3°. Terá curador o réo solto que não fôr encontrado na séde
da secção para ser preso por motivo da pronuncia.
§ 4°. O recurso será interposto no prazo de cinco dias, tendo
Q recorrente prazo egual, contado da interposição, para offerecer
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etn cartorio suas razões· e documentos (decreto n. 4. 780, ar i. 43;
decreto n. 3. 084, parte segunda, arts. 332 e 333).
§ 5°. O recorrido poderá apresentar razões e documentos,
tambem dentro em cinco dias, contados daquelle em que findarem
os do recorrente (decreto n. 4. 780, art. 43; decreto n. 3.084, parte
segunda, art. 334).
§ 6°. No Supremo Tribunal Federal o recurso será julgado na
f órma do respectivo regimento.
DO JULGAMENTO

Art. gu. Findo o prazo legal, sem que haja sido int(õrposto
recurso da pronuncia ou não pronuncia, ou decidido este pelo Supremo Tribunal Federal e devolvidos os autos á primeira instancia, o juiz mandará logo dar vista ao representante do Ministeria Publico, para na primeira audiencia offerecer o libello,
com o rol das testemunhas e documentos que tiver (decreto
n. 4. 780, art. 45).
Art. tou. Recebido o libello, deverá o escrivão entregar, immediatamente, a respectiva cópia, assim como a do rol
das testemunhas e dos documentos, ao ré o preso, c, se menor
este, tambem ao seu curador, e ao curador do ausente, notificando-os ao mesmo tempo para offerecerem, em cartorio, no
prazo improrogavel de tres dias, a sua contrariedade, com indicação das testemunhas que tiverem de apresentar. E'-lhes facultado juntar documentos, e pedir, independentemente de despacho,
traslado dos existentes nos autos (decreto n. 4.780, arts. 46 e 47).
Paragrapho unico- Da entrega das cópias, exigirá o escrivão recibo, para juntar aos autos, devendo ser este assignado por
duas testemunhas, quando o accusado, seu curador ou o do ausente, não possa ou não queira assignal-o.
Desses actos passará o escrivão certidão no feito (decreto
n. 4.780, art. 46).
Art. 11. Findo o prazo de que trata o artigo anterior, mandará
o juiz citar o representante do Ministerio Publico, o réo preso,
seu curador, si o tiver, e o nomeado ao auseute, para a audiencia de
julgamento, em dia, hora c logar designados, sendo tambem citado,
nl'1 fórma do art. 5°, § 1", e com o prazo de vinte dias, o réo que
não fôr encontrado na sédc da secção (decreto n. 4.848, art. 7'').
Paragrapho uni co. Não comparecendo o ré o citado por edital,
será elle julgado á revelia, produzindo sua defesa o curad 1r, a
quem se dará substituto, si deixar de comparecer sem motivo j ustificado (decreto n. 4.848, arts. 8° e 9").
Art. 12. A audiencia de julgamento s~rá publica, presentes o
juiz de secção, representante do Ministerio Publico, escrivão, réo
preso, seu advogado ou curador, sendo menor, e o curador do réo
ausente (decreto n. 4.848, arts. 8° e 9"; decreto n. 4.780, art. 48).
§ 1. o Aberta a audiencia, o juiz mandará proceder á leitura
das principaes peças do processo, salvo se fôr esta dispensada a
requerimento de uma das partes, concordando a outra. Si houver
mais de um réo, a concordancia deverá ser de todos (decreto
n. 4.848, art. 14; decreto n. 4.780, art. 48).
§ 2. o Finda ou dispensada a leitura, o juiz procederá ao interr ogatorio do réo presente. Si houver dois ou mais réos, os interrogatorios serão feitos separadamente, de modo que não possam
uns ouvir as respostas dos outros (decreto n. 4. 780, art. 48).
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§ 3. o Terminado o interrogatorio, o juiz inquirirá as tcstemunhas, separadamente, permittindo ás partes que lhes façam per~untas que tenham relação directa com os factos submettidos a
JUlgamento (decreto n. 4.780, art. 48).
§ 4. o O interrogatorio e os depoimentos, escriptos pelo escrivão, serão as'3ignados: o interrogatorio, pelo juiz, que tambem o
rubricará em suas follns, pelo réo, e por duas testemunhas, caso
este não possa ou não queira assignar; os depoimentos, oelo juiz,
com sua rubrica, tescemunhas, réo, representante do Ministeri o
Pubiico, curador e advogado, faz~ndo-o outrem pelo depoente ou
pelo réo, verificada a impossibilidade ou recusa, deste ou daqucllc,
de escrever o nome (decreto n. 4. 780, art. 48).
§ 5. 0 Em seguida será iniciado o debate oral, a começar pela
accusação, c findo elle s~rão os autos conclusos ao juiz da secção,
para proferir a sentença (decreto n. 4. 78a, art. 49).
§ 6. 0 Quando os réos forem em tal numero que a audiencia de
julgamento não possa terminar dentro em vinte e quatro horas, poderá o juiz interrompel-a quantas vezes forem necessarias, para
dcscanço ou ordenação do servico (decreto n. 4.848, art. 13).
§ 7 .'' A senteilça será publicada em audiencia e intimada ás
partes, pelo escrivão ou official de justiça, cabendo della appellação
para o Supremo Tribunal Federal, que a julgará na forma do seu
regimento (decreto n. 4. 780, art. 49).
§ 8.0 Se o curador do réo menor ou do ausente não arrazoar a
appellação na primeira instancia e não estiver na Capital Federal,
para arrazoar na segunda, o· ministro relator nomeará outro curador, o que tambem fará sempre que fôr necessaria a intervenção do
curador e este não fôr encontrado.
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 13. Os crimes definidos nos arts. 107 a 118 do Codigu
Penal são inafiançaveis (decreto n. 4.848, art. 12 ).
Art. 14. A acção penal e a condcmnação, pelos crimes referi-·
dos, não prescreverão em tempo algum em favor do réo domiciliado
ou homisiado em paiz estrangeiro (decreto n. 4.848, art. 12).
Art. 15. Os processos pendentes, em que ainda não houver
culpa formada, serão remettidos ao juiz de secção para conclnil-os
na fórma dos artigos antecedentes (decreto n. 4. 848, art. 11 ; decreto n. 4.780, art. 50).
Art. 16. Os processos em que já houver culpa formada c que
não houverem sido ainda submettidos ao jury, serão apresentados
ao juiz da secção para as diligencias de julgamento, e aquelles em
que houver sentença do jury pendente de appellação seguirão os
termos ulteriores desse recurso, mas se o Supremo Tribunal Federal mandar proceder a novo julgamento, este terá lo~ar na contormidade do presente decreto {decreto n. 4.848, art. 11"; dc~.:rcto
n. 4.780, art. 51).
Art. 17. Ao juiz de secção que substituir o da scc<;ão da culpa
(art. 1" § 2°) c ao representante do Ministerio Publico designado
pelo Governo para funccionar em commissão nus processos de que
trata este decreto ( art. zo, paragrapho unico), serão abonados os
respectivos vencimentos c a quantia necessaria para viagem c
estada, de accôrdo com as leis c regulamentos em vigor ( decreto
n. 4.848, arts. 2° e 3°, § 1°).
§ to. Na substituição de juizes de secção do Districto Federal c
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do Estado do Rio de janeiro,entrc si, não terão elles direito a abono
de estada (decreto n. 4.842, art. 2°).
§ zo. Ao representante do Ministerio Publico designado pelo
Governo para substituir interinamente o que tenha de funccionar em
outra secção, será abonada remuneração egual aos vencimentos do
effecti vo (decreto n . 4. 842, art. 3''' § 2°).
Art. 18. Os casos omissos serão regulados pelas disposições
legacs applicaveis em geral ao processo e julgamento dos crimes
communs da competencia dos juizes de secção.
Art. 19. Este decreto entrará em execução desde já, revogadas
as disposições em contrario.
Rio de janeiro, em 20 de agosto de 1924, 103° da Independcncia
c 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES

]oíl? Luiz Alves.
/
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Anlurí:u a cclelJmção de conU·u.cfo f'Um. o (fOVC1'11o dn E~lado
de Minas Ge1·aes pm·a o se1·viço de navegaçlio do 1'ÍO São
Pl·ancisco, corn o aprovdtdmento do m.ate1'ial de JH'op1'Íedade da Unilío, que ,; ll'fmsf'erido âquelle uovcrno

O PresidenL~ da Rcpubliea dos Bsiauoti Unidos do Brai:iil,
usando da aul orização contida no tkcl'elo 11. 'f. ·105. dn 22 de
dezembro de 1921, e rlc accôrdo com o disposl o no al'l. 8:3. numero XXXVII, § 2°. da lei u. 4. 2112. de 5 tle janeiro de 1921,
revig.orado pelo r. ri. 110 da Jni n. lt. 6:32, 1k G dP janeiro de
192:3, mantido por sua vez pelo arf. 228 da I.- i n ..'f. 79:~. de 7
de janeiro do corrente anno; e tendo em vis la as informações
prestadas pela Inspectoria Federal de Navegação. dPeret.a:
Al'tigo unico. Fica aul orizada a cclc:'bra~;.ão de eontracto
eom u governo du Estado de Minas Geracs para o servü.;o de
navegação do rio R. Francisco, com o a(H'OV<~il.amcnto do material de JH'opriedade da União, que é transferido úquellc governo, de accôrdo com as clausulas qtw com esle baixam af;signatlas pelo mi11islro de Estado do:' );c•gueius da Via~:ffo e Oht'HS Puhlieas.
llio de .lauciro, .23 de agu:::du de 1024, LO:l" da lntlcpendcueia c 36° Lla Hepublica.
.

Annwtt

DA l':5Il.S.\ HEBNAIUJES.

Ji'ranciseo Sti.
Clausulas a quo se retere o decreto 11. 1G.ti62, desta data

1
O Govt•r·no ft~deral. uos f el'mos do ar!. L10 da lo i nu'1. G:t!. de (i de janeiro tle t !J23, e al'l. fr1. n. XXXVII da.
lei tl. 4. ~42, do 7 rlc ,ju nciro de 1U'.? I. entn'gu ao ~wn·rno do

mPt'o
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Estado de. ;I\linas Geraes o servico de navegação do rio São
Francisco e seus affluentes, no trecho entre Pirapóra e Joa- ·
zeiro, Saln· onus para o Governo federal, além dos constantes
do coi;ltl'aoto de 31 de outubro de 1918, celebrado entre este
governo e o oug·o11hoiro Oolavio Barbosa Uarneiro, e dos que
constam da referida lei.
li

O Governo federal transfere ao Estado de Minas Gcraes.
no estado em que se aeham, as insf.allações, machinas e ferra..:.
mantas. da ot'ficina de Pirapôra, com o respoolivo }Jrcdio, e o
seguinte material flucl.uanle:
a) vapor Wenceslâo Bmz vara cal'gas c passageiros;
b) rebocadores Leo1wldo tle Bullu1cs o Barreiras;
c) lancha a ~azolina Paulo de Prontín;
d) dous saveiros de ferro de 35 toneladas cada um;
e) seis saveiros de madeira, um caseo do lancha e mais
todo o material relacionado no cunlracf o de 31 de outubro de
1918, excluindo o re'bocador 1Venccslúo Jlraz, encalhado na
barra de Paracatú, si for assig·nado com terceiro, de accôrdo
com proposta já accelta pelo Governo da União, conlractó
para o desencalhe e aproveitamento da referida embarcaoão.
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O governo de Minas Geraes pagará ao da União, pela cessão dos bens. acima chscriminados, a importancia de quatro,.
centos e vinte um contos e quinhentos e cincoenta mil réis
,(421 :550$) por desconto de 50 o/o nas subvenções federaes
concedidas a esse serviço de navegação, até final liquidaoão,
obrigando-se o governo de Minas a pagar o saldo verificado,
si não tiver concluido o pagamenw até a terminação do contracto.

IV
O Estado de Minas se obriga a fazer tres viagens redonda~:~
mensaes entre Pirapóra e Joazeiro o duas entre Pirapóra e
Manga ou Carinhanh11, em navios apropriados a transporte de
. · passageiros, segundo as condições da clausula VII, com as
seguintes escalas :
Obrigatorias ~ Pirapóra, Barra do Paracatú, S. Romão,
S. Francisco, Januaria, Morrinhos, Manga, Carinhanha, Lapa,
Rio Branco, Bom Jardim, Barra, Xique-Xique, Pilão Arcado,
Remanso, Casa Nova, Sant'Anna e Joazeiro.
Facultativas - Guaiacuhy, Extrema, Pedras de Maria da
Cruz, Belmonte, Jacaré, Malhada, Sitio do Matto, Riacho das
. Canoas, Morpará, Icatú, Marrecas, Boa Vista, Queimados, Oli:veira, Santa Sé e Pacúa.
Além dessas viagens poderá fazer, sem direito á subven.
·Qão, outras extraordinarias, empregando vapores ou rebocadores. de qualquer capacidade, sendo permitt.ido o reboque de
outras embarcações, o que nas viagens obriga f orias só será
possível com autorização da Jnspecloria de Navegação.
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v
As escalas a que allud_e a clausula anterior podem ser
supprimidas, substituídas ou augmenladas, segundo os interesses geraes da região, mediante proposta do Estado de Minas.

VI
O Estado de Minas Geraos. para a execução do presente
contracto, se obriga a iniciar, uesde a data do respectivo registro pelo rrribunal de Contas, o serviço de navega(jãO com o
vapor \Vencesláo Braz, fazendo 12 viag·ens redondas annuaes
e a adquirir mais tres novas unidades, satisfazendo as exig·encias estipuladas na clausula VII.
Essa acqui::;ição será do uma unidade vor Ullllo, a contar
da data do registro do contracto.
O numero de viagens redondas dos dous annos seg·uintes
será estabelecido por accôrdo entre ambas as partes.
VII
Os vapores a se adquirirem, nos termos da clausula anterior, deverão I e e seus r~ lanos approvados pelo Govel'no federal
e preencher os seguintes requisiln~: capacidade mínima de
(iO toneladas além do combusl ivel necessario, accommouacões
para 30 pas::;ag·eiros de camara, em beliches; 3• clas::;c comportando, no mínimo, 40 passageiros; marcha mínima de oito
milhas por hora, qualido carregados.
Além dc::;ses caracterisLicos, deverão os vapores ser dolados de:
a) apparelhos usuaes de carga e desc:irg-a e de sobresalcnles inctispcnsaveis para o ~:~ervico;
b) illuminação elcclrica distribuída em lodos os compartimentos onde for necessario;
.
c) · filtros sufficientes para agua de consumo;
ll) ventilação eleclrica nos salões e camarotes;
e) geladeiras sufficicntes pam a conserva~.:ão de vi tualhas o de mais g·enoros de facil deterioração pelo calor;
f) apparelhos sanitarios de rigorosa hygiene e banheiros
sufficientes para uso dos paRsageiros e tripulacão;
g) apparolhos do apagar incondios, com as necossarias
mang·ueiras.
Os planos serão a_presenlados dentro de 60 dias e approvados pelo Governo Federal em 30 dias; esg·otado esse prazo
sem decisão alguma, serão considerados approvados.
VIII

Os vavot·e~ qne se inutilizarem no serviço ou se perderem
por accüienle, ';erão substituídos por oulros quo sal.ü;façam as
condições enumeradas na clausula anterior, dentro do prazo
·
de 12 mezcs.
Nesse intervallo poderá o serviço ser feito por navio tomado a fr('l c e ncccit·) pela Inscpct.oria de Navegacão.
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IX
Os vapores gozal'ão das regalias de paquetes, ficando,
porém, sujeitos ás di~J)Otlições regulamcnt~res em vigor que
lhes forem applicaveis.
X

Sem prc.JUIZO oa ucqu1S1çãu dos vapores menciunadD8 na8
clausulas VI c VII, pcdcrá o governo do Estado de Minas
Gcraes augmentar a frota fluvial como julgar l\onvenicnLo aos
interesses f~conomicos da região banhada pelo S. Francisco,
podendo ser as mesmas empregadas no sm·viç:u contractual,
caso satisfa~am as condições da clausula VII.

XI
G•·mn~ vudet·ú esl eu der a
pelos al'l'hwnfps principal's do S. Ft·anciSL'LI, pot·
meio de vapore:-; apl'npriados e neceil o:-5 pela TnspPclul'ia Federal de Navegação, gosando eRtc scrvi(:o como o do rio São
.Ji'rancisco da sn1wPnção de qu::ül'o tnil-réis l-í~) vut• uulha na-vegada em qualquf'r rHrecção uma vez qu~~ l'i'ío ~e.ia t!XCc~liLI:J
o maximo de 300:000$ çla sulJvl·nrão total i.ltinual.

O gon·rno tio Esludu de 1\fir.a..-;

navegar~ãu

XII
A talwlla para a t•ontagenl da:-; 1nilhas SPrá a estaheledda vara a Em preza Viação dn S. Franeiseo. sendo que para
n dos afflucnlcs se1,á fixada depois d•~ acuôi·1lo entre o Estado
'J a Inspectoria Federal de Navegação.

XIII
Em qualqum· tempo, uurante o JH'azo rln ronf.raclo .. o Go·
verno Federal terú o direito ue comtH·ar ..1a tomar á fretG
compulsoriamente o.-; vapores do l\OntractaHtc, fieando esf•J
cbrigado a substituil-os por oul.ros nas cond:çõP~ exigidas IP.
clausula VII logo que isto lhe seja possível.
A compra ou fJ·et.amnnl.o nos casos aeir.. a previstos, serão effectuados mediante prévio aecôn1o so!Jt·e os t·espPetlvo,3
preços.
l~m caso de gUf'ITa ou gl'avc COllllllOt;ií.o~ inl t•s! iua. n t3oYerno popt:rít larwar mão. do.;;; VHJWJ'ns. {ndcrwndt•nln d«l aecôrdo preYJU sendo pu~lerwrrtJI~ nl e r c;~ ulada a i wJemtlinv~uu.

XlV
O contractante .se obriga a esl.ábeleeer e 1rmnter uos porf':JS de escala depos1tos para receber e aco11d iDionar mercadorias, uma vez reconhecida a necc~sidadc 1101' HllliJa~ uc; pnl'tcs
conlructantcs.
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XV
o~ horarios dos vapores serão organizailo~ pelo contruct.ante, approvados p~lo Ministerio da Viacüo c depois p~bl!
cados no orgão offictal dos poderes do Estado e no Dw1·w
Official.

XVI
O C:m'nrno do E~ tudo sr ohrign

:1

I rnnsporl ar gratuita..-

n-;pnfc~:

qnursqucJ' ~omma:-; }WrleJJel'nfrs no ·rflrsonro;
11) mulas do CorrPio r serts ~~ondtwtOl'~'";:
I'·~ plantas r scnwnl Ps onviarlns pela nn i f\ o nn prln Eslrtdn paPa distribuição PlÜl'e os agi·ir.ultorPs;
r/) inspedor r funccional'ins fisc~urs da iu:~pf'l~loria clP NaVf'gnçfio. quando mn sm•viço:
cj os ohjrdos drslinadm; ús Pxposiçõe::; officiars;
/) OS CfUP 1)01' Jpj tiV<'l'llin dii'PÜO a jH>'SUgt'llS gpaf.uif.a:'
pn.; st.~rYiços dP transpol'tes n~lwmwinnadoi' 11rla União.
As fm·ças federaes <' rrspeetivas bagagen" quando em set•Yi(;o publico gozari\o dr !)O l'/o de abatimento; quaPsquPt' ouh·o~
transportes pm· ~~ontu tlu GtWPJ'no FPderal ?Oznriio dr ~10 o/o
de abatimento.
11.)

XVTT
O rnniJ•adunlr sr nb1•iga a aprrsenfar, df'1dro do prazo rl~1
:10 dias a eontat· da data !'In CJUP ftn' t'Pgbi.J·1.do n !'.ontrueLo
1 0ln 'llt'ilmnal dn C.ont.as, 11mà fahella d!' l'rPies I' passagens,
r;1·ganizada Jlf'lo sysl.ema mais r~onvrnientP. a qual srd, depoi.1
dr am)l'ovuda IHdf.l l\litJist.('J'ÍO ua Viação, puhlieada nn orgfi(,
r:l'l'icial dos pod!'l'PS do Estado n 110 Dial'iu O{(iciaf.
As Iarifas ,. os fr0t.os s6 podrrão ser 3-li:Prauos de mutun
uccôrdo de dom; em dous· annos. Emquanto não for estalteleeida tal lahella, continmu·ú Pm Yigor a :.u·l.nal da Emprrr.n
Via1:iio do R. Franciseo.

XVIII
O ronll·ar.tanto sr nhriga a di~tribuir !'l1nilal ivamrnfe B
r:rat]a de Rl'us navios P mn f\aso d!~ accumulo de car~;ns esc;a
disl.rilmieãn seeú feita p1~la ordrm da a)WPs.:mtar;fio das mer-c;ulnri~s a ct:sna<~w. ,aU.rndrndo _tambrm. m n lo q n :ml o JW'> .
~1vf'l a df'l Prwraçao ua mPl'l'adorHt a cmiHt ,·rar.

XIX
O I'Onii·n,·! anl ~· npeP:-;t~nladt nr~ l'P~tweí ivn l'i:~f·nl da Tn~rr>
cfnria Fi'rlPJ·al dl' NaYPgu~:f'to, sr'!l111Hio o:-; Jllt'I\Pin-; qltt~ lhe fnl't·m apt·Psl'nln_clos. a P.sLuListier dn mm·inH'n~o de• ras,,mgeü·o..;
t' eat·ga~. l'f'(~l'll as e dPspezus dos Ynporl's. parn viagem; eo11.
!1 ~el.uaes e paPa as Pxtraordinarias, (Ji~eriminndnmPnl e pdt•
I rmwst ee.

AC'1'0S DO PODER EXECUTIVO

Para as despezas de :fiscalização entrar:~ o contractant~
para o r.rhesouro Nacional com a importancia de seis contos
de réis (6 :000~000) paga em dnas vrestações semcstraes e
udeantadas.

XXI

Em retribuição ao serviço que Jaz ucsLe ~ontracto, o contractante receberá uma subvenç.ão conespondente a quatr11
mil réis 0$) por milha navegada, Pgual á fStabeleeida par:t
a Empreza Viação do S. Francisco, de accôrdo com o que dispõe a autorização legislativa de n. XXITI .lo art. G3 da ll'i
n. 3:991, de 5 de janeiro de 1920.
.
O pagamento da subvenção será feito mensalmcnt c nn
Delegacia Fiscal do 11 hesouro Nacional em Minas Gcraes,
mediante requerimento da parte, acompanhado do att estado
comprobatorio da realização do serviço, passado prlo fiscal
do Governo Federal.
XXII
O contractante se obriga a promover o esl abelecimento de
trafego mut.uo com as estradas de frrro quP venham t c r ao~
portos srrvidos pela navegação.

XXIII
O confracfanfP SP ohrig·a a cmnpr·ir· firlmPnfP lodo~ os
regulamentos qnP rxistPm nu vPnllam a rxisf ir 1 f'fPrPnfes ou
applicavcis ao Sf't'viço dr IH\YPgat:fío qur llw •' rnm'Pdido e que
não contrariem as clausulas deste contracto.

XXIV
O Governo do Estarlo rlc Minas poderá rlar rxrcução ao
contracto directamente on rnPdiante prAvia licença no Governo
Federal, por meio rle arrendamento ou transferencia a terceiro,
conservando, porém, sua responsabilidade perante o Governo
Federal, até a sua liquidação final.

XXV
Si o rontractanfP passar o sPrvir,o por meio rle f Pam~.fe
rencia on al'l'endamenfn. o cPssionarin nu arrendnfnrio ohriga1·-se-ha tarnhf'rn a niio commP1'eiar por conta propria ou por
!nf ermedio de ou f rem nos mercarlos servi nos pelas linhas de
navegação de que se incumbir. sob prna de rescisão do contracto, sem indemnização alguma.
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XXVI
O contractante entrará para o Thesouro com a quantia
de 20:000$ (vinte contos de réis), em rnoc·da cot'l'entc GU em
apolices da divida publica da União, eorno cauçüo garantidora
da execução do contracto.

xxvrr
Dos actos e decisões proferidos pela Inspcctoria Federal
de Navegação caberá recurso ao conl ractantc para o ministro
da Viação.
Em caso de desintelligencia entre os Governos Federal e
do Estado de Minas Geraes sobre a interpretar.fí.o de clausulas do contracto, será a questão resolvida pot· al'l,ilramcntos, segundo as formulas legaes.
XXVIII
O pagamento da subvenção a que se refere a clausula XXI
correrá, no presente exercício, por conta do credito especial
aberto pelo decreto n. 16. 482, de t4 de maio de 1 Ç)?-1, e, nos
exercícios seguintes, pelas verbas que para tal fim l'ol'l'm consignadas nas respectivas leis or1:.amentarias.

XXIX
O contracto vigorará pelo prazo de 10 armos. contados
da flata em que o mesmo for registrado pPlo Tribunal de
Contas, podendo ser prorogado ou rcseinrJido por ,•.onlmllm nceürdo entre as partes eontractaniPs. Si o 'l'J·ihunnl d1• Con1as recusar rrgist.ro ao cont racto. a ·~xccn~üo dt•:·.t" ficar:l
dependendo de approvação do Congrf'RSO N"acionn I: c easn
este recuse essa approvar,ão, n eontractanl.c niio I i'I':Í direito
a nenhuma indemnização.

XXX
Pela inobservancia das clausulas flo conlmr.f n. n:io srndn
pr·ovado caso fle for~.:a maior, o eontrnctnnfr> fh'a -njrifo ~s
srg-uin!cs multas:
a) df' 200$, ao rJc•ixar de fazPe alguma Ylngf'm d1•:-<l r ron-

tracfo;

b) de 100$, si a viagr,m eomeçarla nfw fo1· l'fllll.'ltlirln, nno
f Pnr1o d i1·rito al1~m disso :\ rrspert ivn snbvf'nr.iin: .-;i a YiagPm
fol' infpr·r·nmpida por motivo dP fore.a maior nflo llw será
imposta mnlla. nem drixai':Í dr I'P<~Pbr1· a ~1111\ ''111':·1" devüla
pc•lo numero dn milhas navrgadai-i:
c) de 30$, por prazo de seis horas que I'X<'I'dl'l' da hora
fixada para a sabida dos vapores dos portos iruei~ll~S c das
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respecUvas csr.alas; si a viagem n5o for iniciada dentro de
48 horas será considerada como não frita n applicnda então
a multa da letlra a;
li) de 100~, prla drmora dul'ante a )Wrmanencia dos vapores no~ porloR, na rnt rega ao~ funeeionarios competentes
das malas postarR, P de 500$ no easo de r.xtr~wio. alr'm1 da
responsahilidadr. rio~ yalorcs ncllas cont idm;;
e) de 100$ a 200~;. por infraeção ou inobst:-l'vancia de qnalquer das clausulas dPstc contrael o, p~!'a as qlHH'i' nf'to lla.ia
multa PSpccial.
As niultas srJ'fio impostas JWIA Tn:"r C'~\! oria l·'Prlr'l'al de
Navegacão com J'ecurso, st'•nwnto r>-p:liS de p:tgas. para n
ministro da Yiaçfio e Obras PuLlica~;. e c1 r·~·erão sr1· sati;;;l'f'ila•;
na Delegacia Fiscal do Tlwsouro Naciol1".1 no Estado etc l\linas.
dentro do prazo de 20 dias a contae ~;:t data da cnll'rg:.t da
guia de recolhimento ao contrnelanlc, que rnlregarú ú referida inspcctoria o.;; rlnenmrnlos eomrn·ob~l oeios du l'e~pcel ivo
pagamento.
Salvo caso de força maior, n eontrado caducar:i ele pleno
direito c assim serú dcclaeado por acl.o do Governo Federal,
indepedentc do intcrpclla<_:ão ou ar<.:fi•J judiciaL ~em que o
contractantc tenha dirciHl a indcmnizac;ii0 al~uma c pcJ'denrll)
a caução de quo trai a a clausula XXV!. .:·m cada tim d11S ~2guintcs casos:
1°, si houver intcrrup~fío rlc viagcr:;;; por· JWaw cx·~cdt·nl r\
n 90 dias;
.
2°, no caso "de multas rcpr'Licbs pr~;1 mr~nna falta, ~endtJ
que a applicac~ão flc~la l)Cnalicladr sr'• nodrr:í Ire logar dt"pOi'!
de commrt I ida a 1f' reei I' a infl'nctiín.

xxxr
O Govrrno do Estado de Min~~-· i'ic:1 nnforizafln. fl<~sde ~

rlata da assignatura do contrae!.o, a d isp(ll' 1ivl'f'n1f'lllr elo mat.c-

terial do servt.co ele navegação quo .iulgar improprio ou disexceptuando o vapor 1l"Pnceslrío Rrnz c as Ires nnidailes a ser adquiridas.

pensaw~l,

Rio de Janeiro, 23 rlo agosto de Hl'.?fL -- FJ>ancisco Sú.

DECRETO N. 1(i. ;)63 -

Estende ao E.çlado

r]('

DE

26

DE AGOR'T'O DE

1924

Mnflo r:msso o rslodo de sitio pm· 9() dias

O PrP-sidenlc da Rcpuhlica elos Estado~ Unidos do Brasil.
usando da autorizarão consl.antn da lei n. 1. 836. de 5 de julho
do corrrnle anno, resolve rstrmler u Pslarln flp ~ifin an Bstado dP 1\laflo Grosso. por HO flias.

Rio rlP .Janeiro, 26 à r' agosto dfl Hl?·'t. 1O::l" da Indrprm-

nencia r 36° da Rflpnblien.

AR1'HlTR

DA

RI L\'.\ .BEHN.\RDES.

Jorín Lni: Al1Je,ç.
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DECRETO N. 1Q.5(H -·DE 27 DE M10R1'o DF.

1!l.~'l.

App1'01Ja a nwdifir.ação dos plo.no.~ dru; nbJ·as hyd~·o-clecl1•ica.~
p1·ojectadas no 1•io Pa1'a.h.yba~ no logar denominado «Ilha.
dos Pornbos», a seN!m. e:xecutrulas pela «Bi·a::.iliwl Tfyd'l'n

ElPrt1•ic r:ümpnny, JAmitNI».
O PrPsidcnf.e da Hf\pnhJica do~ R.sfados Unidos do Brasil.
al.tendP.ndo ao que requer('tt a <<Bl'azilian Hydro Elnelt·it• Cnmpany, Limiled», :1 qual foi tranr-;fceida, no:- lrrmos do Uf!('t'elo
11. l!J.!;GS, de 20 df' julho de L!l:2'!, a t•uncrs:::.üo, d~Hla pelo dP~rcl o n. lri/f02, de J 7 dP mar(: o do mesmo an un. tios rn \·ort~s
~~~mst.antes do deel't'fo n. G.G·Hi, df' .':!'2 de agn.'·do de lHO;). pal'a
o aproveitamento indu~lrial ela Jon~a ltydmulica das eachoeiras cxis1Pn1.ns no rio Parnhylm. no loga1· tlt•twmin:ulo «<lha dos
Pombos». P dt' accôrdo eom as inl'm·nta(:tJe" J'l'l'sl:lflas pela
Jnspcctol'iu Federal das Esi.I:ada;;, deerctn:
Arligo nnieo. Fica approv:ula a moclificar:fi.o dlls plallli~ das
olH·as hydrn-elecLrieas p1·ojcd.ada~ no rio Pamhyba, 110 Ioga,.
dcnominaun «Ilha do~ Pornbos»~ t! approvadas jH'Io dt~erdo
15AG·1, do :! de maio de J 0:2?, rlc areôrdo com O" t!otiiilH'ld.o:.;
aprPsflntatlos vela «Brazilian Hy,lro Eleet.r·ic Company. Limi1ed», ns qu:ws Cl.)lll P.ste haixan1 J'Uhi'ifmdos pPio tlii'Pel oi' genli
de ExpPdicnfn d::t. Secrct3.ria de• Esfauo dtl~ St·~<.H:io;-; da Yiaçflo

e Obras PubUeas,
Hio de Janeiro, 27 de ngosf.n de UL? L ·lO:l" da lndPpcndencia e :H\o da Hepublica.

AnTnun

DA SILYA

Dr·:n:.'i

\HDEs.

Fnmciscn Sri.

DECHETO N. Hi. 5ô!) -

DECRF.'fO

~.

1 ô. rlôô -

nE

NHo foi publicado

27 nE .t\f:OR'T'O nE 1921

d~ Fe1'ro Mos•oJ·rí do confJ;à.cto celeb1'ado com Albuqu.el'{[liC tf'· Comp., em
2.1 df' julho de I!J1.9, ptU'a o m•rrndaJtii'Hio t' e.tplontçdo
dos IJ'echos dP linha [e1'i'f'o. que o GnN'I'I1o f.'Nil't'id
const1'ui1· (•·m 1n•olongmnf'nfo fi EsfJ·mla de Prrro de
Jllossm·()

AU.ifwiza a fJ•an.c;{e1'(encia ri Cmn1mnhia Esfl'ada.

O PJ•rsidf'niP ria .fi!<pull!iC'a dn~ l•>:;i adn~ 1·11ith:; do BPasil.
nlf.r.ndnndo ao qur rf'·qnCI'I'l'Ulll 1\ lhnqtH'I'Cfllf' S Coltlp .. eontratantes na fôrma do Iermo as~ignarlo f'm 2:1 dP julho de
1919, na :Snrrrf a ria d·f' Rstndo dos ~·cgncins da \' iacão P
Obras PulYlicm:, do U(ITendamento e cxp.lo'Q·ação dos lr-echos
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de linha ferrea que o Governo Federal construir em prolongamento da Estrada de Ferro de Mossoró, a partir da cidade
deste nome, e tendo e•m vista as i.rufor•mações, IW~'Stadas pel!}
Inspectoria Federal das Estradas, bem como· os documentos
exhibidos pela referida firma, pt·ovando cslar legalmente
constituída a Companhia Estt·ada de l<'erl'o do Moss<Íro, deerota:
Artigo unieo. Fka auhJ)I'Ízada a f.J·an::;l't~I'Pill'ia ú Companhia Estrada de Ferro de Mo::;sm·ô do contraclo as::;ignado
em 23 dn .in'l,ho rlo HUU, na. t)pn·etar·ia d e l~s;fatlo do ..; NPgocios
da Via(:ão n Ohras Publicas, collll a firma Allmqttt•t•que &
Comp., para o arrendamento c exvloração dos trechos de
linha fei'IrPa que o Gove'I'no Fed{'!ral eonstc11ir t'lll pl'olongamento da Esfmda do F·erTo tlr• Mo~HOrú, a partir· da cidade
de~te nome.
1

Rio de Janeiro, 27 de agosto du 1921. 10:J" da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEHNARDEH.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.567 -

DE

27

DI<: AGOSTO nE

1fl:?7

Prorooa por nove (9) mezes, a contar de 1.1 rle abr·il do corrente anno, o prazo fixado no art. 3o do dec1·eto numero
15.871, de 6 de dezembro de 1.922, pata a conclusão de
postos de pm·ada na Estrada rle Pen·o Bahia c Minas
0 PrcsidPnl P da Hepublica dos Estarlos Unidos ilo Brasil,
atfendcndo no quc requereu a Companhia Ferro-Viaria E'stcBrasilPiro r :'ts informações prcsf arlas pela lnspPel ol'ia Federal das Estrada'l, dnerf'! a:
Artigo unico. Fica prnrogado por noYt' (9) mczcs, a
contar de 14 de ahril do corrente anno, o pr·azo fixado no
nl't. 3° do dccr0to n. 15.871, de G de dezcmhJ·n de 1~22, para
a conclusão - com as modificações appl'OYlHlas pela Inspccforia Federal nas Estradas - de cinco postos dP pararla na
secção em trafego c no prolongamrntn da K-:1 I'arla de FPn'o
Bahia c Minas.

Rio de JanPiro, 27 fle agosl o dn Hl?·L 1n:J" da Tndepcndencia e 36° da Republica.
AnTnun

J):\

SILVA B1m~.-\nDEB.
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DECRETO N. 16.56R ProJ'O(Jrt

JWI'

DE

'27

nE

AGosTo

DE

192 '•

tres mezes o prazo marcado pelo art . .~" do de-

rrrtn

11. f6 ..'J f(j, t!!'

!}

rfl' _j11Ur'ÍJ'O

de /92-f

O l't'l·-;id('rll t\ <la ltPptrh! í,·a dm; Esl adu:-~ Unidos do Brasil,
aUendcndo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
S. Paulo-fi i-o Grande e tendo em vista as inf'ormacões prestadas pela lnspcctoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Fica prorogado por tres mezes o prazo
mareado pelo art. 3° do decreto n. 1G.31 (), de 9 de janeiro
ultimo, para conclusãü das. obras de eonstru1~çãn da estação
df• 3a classe na localidade de Lagôa, da linlm de S. Fr~n
eisco.

Rio de .Janeiro, 27 de agosfo de 1921, to:3o da fndcpenclr•twia c 3Go da Hepublica.
AR'rnuR

DA

SrrAA

BEHN.\IIf>ES.

Francisro Sâ.

DECRETO N. 16.569 -

DE

27

DE AGOSTO DE

1924

A1Jprova o pro.iecto e respectit•o orçamento, na importancia
de 354:324$838, para a construcção da nova estaçilo inicial da linha de Victoria a Itabira do Matto Dent1·o, na
povoação de S. Carlos, r?m frente á cidade de Victoria.
O PresidP-nte da Republiea dos Estadn:-; Unidos dn Bra~dl.
af.tpmJcndo no que requereu a Companhia Estrada de Ferro
Yirtnria a Minas, em observancia no dispm~to na condição 1"
da porf·aria de 13 de agosto de 1920, do Minisf rrio da Viação
P. Obras Publicas, e tendo em vista as informaçõPs prestadas
pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artigo unico. Ficam approvndns n projrdo e l'f''qwct.ivo
orçament.o, na importancia de 35-1:324$838 (f rezp,nf os c cincocnt.a e quatro contos trezentos e vinte e quatro mil oitocpnfos e trinta e oito réis). paea a consf nwdío da nova estaefio inicial da linha de Victoria a TI abira dn 1\latf o Drn fro, n:\
povoação de S. Carlos, om frrrd f' :í. e idade dn Vif•f oria, !~apit.al
dn Estado do Espírito Sanf o, observadas, por,~m. as modifiPaçõns introduzidas pela Inspedoria Fcdl~l'nl das Estrada-;
nos respect.ivos planos e orçamentos que com este baixam,
rubricados pelo director geral rio Expediente da S1•r,J'I'f a ria de
F.sfndo da Viação e Obras Publieas.
~ Lo A importancia quo ff)r apurada em f ornada de contas como effcetivamonte dPspPmlida 1•om a ennsfn.wefto des~;;a
csta~;iio, af.f' o nmximo elo ttr·r:~ntH'nf.n ora appr·ovnrlo. sPrá levada :í conta dn capital da linlta dn Vielm·ia a Hnhira do
l\latto Dentro, r1a conformidadn dn disposto na clansnla XLII
do contracto de 19 de agosto de 1916, celebrado em virtude
do decreto n. 12.094, de 7 de junho do mesmo anno.
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§ 2. 0 A nova rst.ação dever:í estar conclulda dentro do

prazo de seis (6) mezes, a contar da data da notificação i

Companhia Estrada de Ferro Victoria a Minas da approvação do projrrto que ~~nm Pste h:-dxa.
Rio de Janeiro, ?i de ngosf.o de Ht? í, 1o:lo dn fndependencia e :wo da Il!epnblica.
AR'I'HUH

DA

SILVA

F'1•ancisco

JlECTI"RTO !\. ·I (i. rl7 O -

DE

;27

ApJW01'rt us JH'Ojr>clus r> V1'çameHio;:
oui'fl.'l

BrmN,\RDES.

Sei.

DE .\C:OS'f:l

JWI'(/

m: I ~l:.? 't

ICr>(mslJ'ltr('âo

dn.,

d'u1'te no trf'rh.o /piÍ a Jbiapuha, kilon1cf1'o 2-17 ~!

.'lH, da Estmda de

Pf'l''I'O

de Sobral. da Hr1d1• dr> Viaçlio

retrJ'('USP

O PrrsirlcniP da Tirpublira do:-; F.sl.ndos Unidos elo Brasil,
Plll vista a:;; informaeõrs prestadas pela nt•fle flp Viaf.ÚO Cenrrnse, sobro a nrcessirlade dP srrcm r~ronsl ru idas, rom
nrgenría. divrrsas nhr·as ri' arte da Estrada dn F'Pr·ro d(~ Nt •ht·:ll.
clamnil'iradn~ prlas ull irnas enclrrniNo~, rlPerefn:
Ar!. J ,° Ficnnr approvados. dt> nccôrdn rom n:.- dornnwnto·s que com f'sfe baixam. rubricados prlo dirnetm· grml d;o
Expcdi<mt.n da Srrrrfnria de E!'·;f arfo do Minis! Prio da Viaçãn
e Obras Puhriras. os .projectn~ r rüRprctivns orTamrntns na
imporfancia fotal de 475 :549!f;71!i (rprntroePnlns n setmlla P
cinc·o contos quinlwnt.os e quarenta c novo mil setecentos e
quatorze réis) das seguintes obras dP art.r a srrf'm r·cconslrnidas nn trrcho flp Tpú n Ibiapaba, da Rstrarla 1lr FPJTO rlP SGbrnl:
Uma ponf.e df' 20m,OO df' vão sohrr n riar.hn Xir.o Pcrcien,
no kilometro 238;
Dous ponfilhõrs rle 5m,OO snhrr o riarlrn PaP ~fnm\ no
ldlomrfrn 215;
lJn"!a THlTllr df' 20rn,OO df' vão soln't' n l'iaeho do Engenho,
no k ilonwtro 2·~H;
·uma ponl n fk 20m.OO ele \'fín snhrP o rí:wlln do (l()r;;;, no
kilomPtro 264;
T1m J)OntUhão rln 5m,Oü de vfío sohrP o l'inrhn P.. Fr·anri~rn, JHI 1\ilomPlro :n>R;
TTn1 hocíro durln rn.prndtl snhrP n rinrho d11 i\,fi~1H'l. nn
k ilnnwtro 2GO:
Pm booiro lr·ipln rapradn. 1111 l~ilnnwiJ·n ~~~~1:
Um hoeit·o fl'i11lo C'apendo. no kilnmotro ~02.
Arf. ~. As ohms rPfcridn:;; no a I' I igo antPCr>tlen I e 'serão

f.endo

0
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t:-xr>cutndm; p111' ('Ltnta doe;
vruiutl2~lllll_'1ltu~ da llêde
Itio
deucirr

dr~

r_! ~ou

ercdi!ns abertos ou a abrlr parH 03

de Yüv:fio

C~'arcm:".

J:nw.iro, 27 do agrJslo de 1U2 í, tO:)'' da ludependa Hcpul:Jlica.
.\ltTHUH IJ,\ ))ILY.\ BEII;:-.1.\HDE:::i.

[l'rancisco Sú.

DECilETO N. Hi. G71 -

])l~

:27

DE .\GUtiTU IJE

j \I :_I~

Pl'Omulua o Lljusle 1·elativo á J•epres.w.íu da CÍJ'cnlurlio das lnt-

JJlicar;õcs obscenas assianado em Paris a

.~

de maio de

1910
O Presidente da Hopuhlica du;;; Estados Uuidu:-: do Brus.il:
Tendo sanccionado Jlo!o decreto n. 1. 750, de 28 de no ...
Yl'mhro de 1923, a rcsolucuo do CongT('Sso Naeional que ap]JJ'oYou o A.inslc• relativo :í J'(~])l'r'ssii.o da cil'clllaçuo dP~ puhlit':H:ües ohseena~. assignado em Paris a 1 de nwio de 1010; c
lJ:t\'Ptl!fo sidu dppositada a t'('SJH•cfiva l'a!il'ica(:iio lll'asikira nu
Minislerio dos NC'gocios Esh·an;:;eiro:~ da Fran<:a, au:; I t.·cs tliati
do IJWZ de junho ultimo:
Decrda que o referido .\jus! e. appnnso poJ' eúpia ao pl'eS('I\IP drerdo. s1•ja exC'culudo f' ('lllllJH'iclo !iio inlf•jt·artH'll(e
como llf'IIP S(' conl6m.

fiio de .Jancil·o, 27 de agosto de 1U21, 100" da Judependen,. ia e :-wo da Hevuulica.
~\nnn::t U.\

Su.v.\

BEnN.\IUJES.

José Feli;e .Alce.s Pacheco.

AHTHUH

D~\

SILVA BEHN.\HDES

PHESIDgNTE D.\ HEPUULIC.\ UOS ES'I'.\ll08 LT.'íiDUS IHJ ll!L\SIJ~

Faço ::;:~bet· nos qw~ a p1·csnute Cal'la dr• l'al ifil~<u.:iin virem
qur, enl !"f' OH Estados Uni rins do Hnts i I n ns pa izi'S J'eprescnf ados na Coufrrf•ncia lu!ernacional l"(~latiYa :í l'(~Pt'P:o-s~w da eir-

cularfín d!' IHJIJlica,_;ões ohse<-mas. J'f'UUida PIIJ Pnl'is 1'.111 HHO,
fni cnJH~·luido e assignado, aos quatro dias do HH~z de maio do
dilo atJno. un1 .\.iuste, 1h• f<~~~~· sPgllinfc·:
Arranuement relatif

u la

répression de la cjrculation dos publications obscl.•nes

L e~ t :ouvr•rnemenf ~ de·~ Pu is~:llJet'~ dés ign1~o~ ci-apreg,
rigall'mcnl dési1·eux de facilílel', dans Ia mesm·e de ll'urs Ié ...

Aaros Do

PObER EXECUTiVO

gislations r~spectivcs, la conununioalion mutuello de renseignements en vue de la recherchc ot lle la révression des
délits relatifs aux Publioations ohscencs. ont résolu de conclure ·un Arrang;ement à cet et'fet et ont, en consóquenec,
désigné leurs Pléniputcutiaircs qui se ::;ont t'ótmi::; en Conférence, à Pal'i::;, du 18 avril au 1t mui 1 ~H O, eL sunt eunvenus
des disposiliuns suivantcs:
ART.

1.

Charu11 dt'~ UmlH'l'll!'lllt~nl::-; eonlt·aelanl s s'eng·agc tt óf ablir
th'signt·r utw anfnt·if,:~ ehar·g,>c:
t,o De eeuLJ·aliset· luus los t·enseip:nemcnls puuvanl l'a!'iliter la reclH'l'elte l't la r•'pt·estüon dcs actcs constil.uant lles
infractions à lcur l•~gislal.ion inte!'llO en matit'lrc d\~el'its,
dessins, i magos ou oh.iel s obsc(mes, et dont les élémcnts cunstitutifs ont un cal'aetl~re internalional;
2. De foul'nir lom; reu::Jeigncmenl.s susccpLilJles de mettre
obstacle à l'import.alion des IJUhlicalions ou ol.Jjefs visés au
paragraphe pr1~cédi'IÜ commc aussi d'en assu1·m· ou d'en
accélércr la saisic, lc lont dans los limites de la législation
interne;
3. De communiqucr lc•s lois qui uuraient tléjà été rendues ou qui viendraicnt. it l'êtrc dans leurs E'Lats, l'elafivement it l'ol.Jjct du pt·éscnt Arrangcment ..
IJes Gouverncments contractants se feront connaitrc mutuellement, par l'cntremise du Gouverncment tle la République française. l'autorité t'tahlic ou désiguée conformcment
au présent art.iclc.
ou

i~

0

0

At·.:r. 2.

la

L'auluril.é désignéu ~t ral'liele 1•·r aura
faculfé do correspondre direclcnwnL aYee le service similaire élabli dans
chachun eles aulrcs Klals l'onlt·aetauls.
Awr. 3.
L'aulori té d•'sig·nc>c h rael i ele pc SCI'a ll'llUC, si la législation in! ~~~·i curo de son pays tw s·y oppose pa:-;, de coJHmuniqucr los lmllel ins des eondamnal iuns lH'onmu·ées rlans ledit
pays aux aulorités sitnildres de tons los autres E'lals oontractants,lorsqu'il s'agira d'int'mclions visécs par l'articlc 1 re •
.Arn. 4.

Les E'tats mm signalaires sont adrnis à adhérer au présent Arrangcmcnl.. lls notifieront leur intention à cet et'fet
par un actc qni sm·a rlt'posl~ dans les archivPs du Gonvcrnemcnt de la Hépuhlique frainçaiso. Cclui-ci ou envcrra, par
la voic diplomatiqur, eopiP ~~~~rtifiéc conformo ü chacun dos
E"tats contractanf~ ct lcs aYisr't'a, en même LPmps, de la date
flU

dépôf ..

Six mois uvrl•s netfe da((', L\l'l'angemenl cntrera en vigueur dans l'on~Prnble du tot•J·itoire de l'E'lal adhérent, qui
deviendra ainsi E'tat contractant.
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ART. 5.

Le présenL Arrangcment enLrera en vigueur six mois apres
Ia date du dépôt des ratifications.
Dans le cas ou l'un des E'tals contradants le dônoncerait, ccltc dénonciation n'aurait. 1.1'cffet qu'à l'égard de ceL
Klat.
La dénonciation sera nutifiée par un aclc qui sera déposé
ua11s los archivcs du Gouvcrncmcnt de la Hévuhlique fraiçaise.
Cclui-ci cn cnvcrra, var la vui diplomatique, copie cm·Lifi•'-e conforme à chacun des Ktals conlraclants d les avisera eu
11111 me lemps de la date du dévot.
l>uuzc muis apres cetle date, l'Arrangement cc·ssora u'1.~tre
(H! vigueul' dans l'ensemlJle du tunituil·c de l'KLaL llLIÍ l'aura
dl'llUllCÓ.
~\wr.

ü.

Le pl'(l.sent.

~\l'l'angpmnnl. ·:·iiTU l'atifit) et. lcs rati!'icaLions
dépusóes à Paris des que six des Kl ais eunlractants
llleSUl'C de le fail'e.
11 ~l~l'a di·e::;l':H) de tuut déput de ratiricalions un procesHrbal, dont. unt.· copie, cert.ifiéc conforme, ·sera ren: iso, pat
la voio diplomatíque à chacun des E'Lats eonlraelants.

('ll sct·•mt
t:t'l'UU[ eu

ART. 7.
Si un Klal. contractant désire la mise en viguem· du pré:-:••rd .\J•J·augcmcnt dans une ou plm;icurs de Sl'S l'olonius. IW~'
:·wssi•HI::' ou cil'eon:scri.ptions consulailTs judieiait'I'H. il notifel'a
fillll inh~ntinn à ert cffot par un acLo qui sera dépusú dans lcs
:m~ltivos du Uouverncment de la Hépubliqun ft·aw.:aise. Uelnic i eu enn~rra, var la voic diplomatique, copie certidóe conforme ü. chacun des E'tats eontractants ct les aviscra, en même
1Ptups, de la date du dépôt.
Six mois apres cette date, l'Arrangemcnt enLn'l'a en vipwur dans lcs coloni·es, posscssions ou circonscriptions con~.nlaircs judiciaires visées dans l'acte de no ti fication.
La d•'noneiation de l'Arrangement par un dos E'tats con1;·ac! ants pour nnc ou plusieurs de se:;; eolonif's, po~scssions
ou ei!'eonscriptions consulaires judiciair('S s'cffecltwl'a dans
ks forJlH'S ct conditions détcrminées à l'alinéa t··r du vrésenL
aJ·liele. Elle pnrtera effet douze mois aprôs la dal.o du dépüt
do l'acte de dénonciation dans los archives du GouvL'l'lll.'n~mlL
de la n(;Imblique française.
ART. 8.

Le pl'{~:;;cnt. Arrangcment, qui pnrt.cra la dal r du 'I ma i
HHo, putll'l':). Mre signé à Paris, jusq'an :31 juillcl suivanl,
par l''s Plt~nipo1.entiair-cs des Puissancc's ,r,;pr<)~Pnl(;es ü Ia
Confói'C'llCt' rrlativc à Ia réprcssion de la eircnlat.ion dos Pnblicatiom; flbsct>ncs.
Fait. it Paris, le quatrc mai mil neuf ernt-dix, ('11 nn sout
exemplair~'. dont une eopie conforme scra délivrée à chacun
des · Gouvernemtnts signataire·s.
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L'A.LLE~L\GNE:

(L. S.) Signé: ALBRECH'r LE~NTZE.
(L. S.)
CUHT JõEL.

Poun

L'~\uTIUCHE ct

PuL'n LA

IIo;:.;mm::

(L. S.) Signé: A.

NEl\fES, Chargé d' Affaircs d'.Autrie;.
Hungrie.
•

Poun L'AuTmcuE:
(L. S.) Sig·né: J. EICHHOFF. Cunseillel' de Secliun Impél·ial Royal autrüJlii'Jl.

Poun

L.\ HoNGnm:

(L. S.) Signé: G. LERS, Conseillct·

miuislériel

hongrois.

Poun

L.\ BELGIQUE:

(L. S.) Signé: JULES LE.TEUNI~.
(L. S.)
ISIDORE MAUS.

Poun

LE BnÉSIL:

(L. S.) ~ign(: J. C. DE ~:ouz.\. H\ND~:Ilt.\.

Poun

LI~ D.\NEMARK:

.(L. S.) :::iigné: C. E. COLD.

PnuR

L'ESPAGNE;

(L. S.) Sigut': OC'J'AYIO CF\llTf':ll().

PoUB

LES J::TATS-UNIS:

(L. S.) Signé: A.

PouR

L.\ Fn.\NCE :

(L. S.) Signé: H.

Poun

B~\ILLY-BLA:NCIL\110.

Bl~RENC:En.

LA GIL\NuE-BllET.\GNE:

(L. S.) Signé: E. \V. FAUNALL.
·(L. S.)

(L. S.)
Puun

F. S. l:HlLLOCIC
G . .\. AITKEN.
L'lTALIE:

(L. S.) Signé: .T. ~~. BlJZ~A'fTI.
(L. S.)
<1EROL.\l\TO C.\LYJ.

Poun

LES P.\YS-BAH:

(L. S.) 8ign6: A. DE RTlTEHS.

(L. S.)

Poun

RE'J'HAA~

l\L\C.\ltE.

LE Pon'l'Uti.\L:

(L. S.) Signt': COMTE DE

~Ol'Z.\

HO?;,\.

Royal
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PouR

LA

RussiE :

(L. S. ) Signé: ALEXIS DE BELLEGARDE!.

WLADIMIR D~RUGINSKY.

(L. S.)

PoUR LE SUIS SE:

(L S. ) Signé: LARDY.
E, tendo sido o mesmo Ajuste, cujo teôr fica acima transcr.ipto, approvado pelo Congresso Nacional, o confirmo e ratifico e, pela presente, o dou por firme e valioso, para produzir
os :seus devidos eff'eitos, prumetlendo que clle será cumprido
inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar csla Carla, que assigno e é sellada com o sello das armas da Hepubliea e sub:;cripta pelo Ministro de Estado das Relat:ões Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no llio de Janeiro, aos
doze dias do mez de Janeiro de rnil noveccnf.os e vinte e quatro, 103° da Independencia e 36" da Repuhlica.
•1

(L. S.)

ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

José Feliz Alves Pacheco.

DECRETO N. :1.6.572-

DE

27

OE AGOSTO DE

1924

Pt·omulga a Convenção internacional pa'ra a rep1'essão do tJ·áfico de mulheres brancas e o respectivo Protocollo de
encerramento, assignados em Paris a 4 de maio de 1910

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sanccionado pelo decreto n. 4. 756, de 28 de noYcmbro de i923, a resolução do Congresso Nacional que approvou a Convenção internacional relativa á repressão do tráfico
de mulheres brancas e o respectivo Protocollo de encerramento, assignados em Paris a 4 de maio de 1910; e havendo
::;ido depositada a ratificação brasileira desses actos no Ministerio dos Negocios Estrangeiros da França, aos tres dias
do mez de junho ultimo :
Decreta que a referida Convenção e o seu Protocollo de
mwerramento, appensos por cópia ao presente deereto, sejam
executados e cumpridos tão inteiramente como nollcs se
conlém.
Rio de Janeiro, 27 de agoslo de 1924, 103° da Indcpendencia c 36° da Republica.
AilTHUn. DA SILVA Bll:HNAH.UE8.

José Feliz Alves Pacheco.

Leis de 1924. -

Vol.lll
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ARTHUll D;\. SILVA BEilN.\HDES,
Pl\ESit>EN'I'E DA llEPUULIC,\ DOH ES"l'.\D08 l 1NIDOS DO BRASIL

Fac,:u saber aos que a lH'e~wnl e Cal'l a d•· ral.i l'iea«.:ãll Yirent
que, entre os Estados Unidos do Bl'asil ,. os paizt'~ l'l'lH'esellt.ado~ "71U l'-\egunda Conferencia i11l ernaeional para a J'I'PI'I'~~fío
do tráfico de mulheres branca...;, reunida em Paris em HHO,
Joi concluída c D.ssignada, aos quatro dias do rncz de maio
do dito anno, uma Convenção intel'naeiunal, acompanhada de
um Pl'Ofocollu de eneerranwntu, da mesll!a data, tudo du Icôt'
seguinte:

Convention internationale relative à la répression de la Traitc
des Blanches
Les :-iouYcrains, Chd's d'}:lal el (:uli\('J'Ill'llll'llls df's l'ui:-J-

..;auecs

d-apri'.~s

dl-sigu(~es.

'Éga.lemenl. dl'sil·eux de donJH't' ~~~ pluH •f••l'fiea•·il(· possible
à ia r•~pr·ession dn lral'ie connu sous l1~ IJUill d•· ''TraiiP de~
Blanches", unt résolu de conclm·•~ lUH' Conn·nticHJ ü Ct'f dfd
et, apri~s qu'uu pi'Ojd r•uL. !'-tiS :u·,·ô[.,~ duns une lll'l'lllii~J'I' Confórmwe réunic h Pm·is du 15 au :!5 .i tlill!'l. 1!)O'!, onl clt!sigw~
Icm'b PlénipotenLiaires, qui se l:lonl. réunis dam; une deuxicme
Confét•cnce :t Paris .du 18 avril au 1 nmi I~HO el tllli se snuL
convcnus dcs tlispositions :miYanle:::;:
~\lt'l'.

1.

Doil t'IJ·n puni quieowpw, pot!l' ~alisl'air•~ !f-:-; passinns d'au1rui, a cmlmuchr-, eult·aiw' ou ddum·w•. Ilu!nw a H~e sun eunsentemcnt, une fcmnw ou filie minmll'(', en 'ue de la délmuchc, alors même que lcs divcl's aclcs qui sont les élémeuts
eonstitutifs de l'infraction auraienL (·t•' aeeomplis dans tles
pays différcnt.s.
AH'I'.

2.

Doi L_êtrc aus;;i puni quieoiHitW, pour t~alisfail·t•. les paHsions
d'aulrui, a, pat· fraude uu it l'aidn de violcnce~, JlWUaces, abus
d autorilé, ou loul antro moyen do contrainle, emiJauché. cllfrainé ou tléluurné une femme ou fille majcurc, en vuc tlu
la débauchc, alors mêmc que lc!; dive1·s aetcs qui Ront. les
élf.ments const.ituifs de l'infraeliun aurait'Ill .~t!S accumpli•
uans t.le~ pays différcnls.

Att'r. :3.
Les Pal'lies Contrad:.mtes thml la l1;gislnl íon "'-' serait
à }ll'ésent suffisant.e pom· l'l~prirneJ' lns infrautions
par les dcnx ar li eles Jll't'eédenls ~· engagPilt ü prendre
ou :t propuser h lm.n·s législalures l'Cspel'l i Ycs li':; lllt'SUI'I'S míccssaires rwm· que ees infractinns suienl punit•::; suh·anL leur
STUYif l-.
).Ja'l di~s
}}l'~~vues
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·L

Les Parties Contractantes se eommuniqueront. par r entremise du Gouvernement de la Hépublique Jmn(jaise. les lois
tiUi auraient déjà été rendues ou qui viendraient à l'être dans
letn·s États, relativement it l'objet de la présente CorlYenLion.

Anrr. 5.
Les infraefion~ próvues pat· le~ al'l.iele:-; 1 d ;.?. :-:il'l'onl. ü
purlir du jout· d1~ l'entrée eu viguf'lll' •le la Jll't~~~·nte Conventiun,
!'~•putées ôtre i11~eritcs de ploin dt·oil. au wmtlJJ'e des infrartions clonnanl li eu à exlradilion lrapri~:-; l1•:-; Corwenf i nus dó.Ht
··xi~lantes mil r·e ks Padü\s Cont mel anf Ps.
Dans les c as oü la !'\ti pulai ion qui lH't'•t•l•df• Jlf.' puurrai L
1-eeovoir eff'eL sans modifier la I1>g·isla Lion ex islanl f', lcs
l,a!'lies Contraetantes s'<mgagenL it premh't! ou it pt.·oposer
à leurs lég·islafm·rs rPspeefives les mesw·ns w•eessairt•t;;.
AHT.

l>.

La IJ·ansuJissiou t!Pi4 eumnti:":-;ion:-; l'ogaluit·•·s l'l'ialin·::~ aux
inf•.·actionH vis1>es pa1· la pl'f'Sellfn Convenlinn :..;'npt~I'PI'a:
to Soit }lat' comnnmieal.ion tlil'Pei.P ,~nlre 1.. ~ aulflt.'if,··s ju-

dieíaires;

2° Soit par l'cntremise de rugnnl diplollmf Íf{lll' Oll l'Olldu pays reqnérant dan~ I•· vays t'<'flll is: c f'! ag<'Jif enYrtra directem,~ut. la cmumission I'ug:aíoit·t· it ranln,·il•' .iudieiatrc compétontP -et recevra tlireetPnH'lll dt• 1'1'1 lf' auln1·if••
ks pieces eonstatant l'exéculion df' la eomntission rnl:!·afniL't•:
(dans ccs deux eas, envie de la eounuission rogaloit·e sem
Loujuurs adrcss•'e t'll mt~nH' IPmps i1 l'auforilr' siJpt'•t·it•lJI'I' d•~
l'I::fnl. requis);
3° Boit par voic diplomal.iqut•.
Chaque Parlie ContJ·aetante fera eunnailt't!, pal' uu•~ communication adt·essée à ('·hacune des autrcs Pad.i<~:-; Cl)ntraclautes, eclui ou eeux dos modüs dl.' lransmission susYis1•s
qu'elle admf'f. vow· lns eommissinns rogalnil'ns v~>nanl de n~l.
J~l a L.
'l'uul.m; }p:-; diffieull t>s q11 i s·,qi•verait•lll. il l'oeeasiun des
I!'<tnsmissiuHs opérées dans lt1s ~as des l" el 2° du vn'sent
"''! ielc seronL régl•Ses par Ia voio diplomal.ique.
SauJ enlente contrairc, la connnission rogatoire doil. êlre
rtSdigée soit dans la langue de l'autoritA t•cqnise. soi L dans la
langne convcnuc entre lcs deux 1Hats iufét·c~sés, ou hicn elle
doit. être accompagnée rl'une traductiun failc dans une de ced
deux langues ct ccrtifi('e eon t'ornw pai' un agcnL diplomatique
ou eonsulaire de l'IMat requé1·ant on pat.· tm t raduei.Pur-jun;
de l'État requis.
L'exécut.ion des conunissious rugutuires ue vout'f'a domwr
lieu au remboursemcnt de taxes ou frais de qnelque naf.m-e.
que ce soit.
~u1airc

AR:r. 7.
Lc~ Parlics Contractantor-; s·engagenf à se eoHllliUUiqur~r
Ics hulletins de condnmuation. lm·sqn'il s'ng:if d'inl'raetion:;

visées par la présente Convention et dont les éléments constl..
tutifs on été accompHs dans ontes pays différents.
Ces documenta seront transmis directement, par les autorités désignées conformément à l'article 1er de l'Arrangement
conclu à Paris le 18 mai 1904, aux aulorités slmilaires des
autres États contractants.
ART.

8.

Les États non signalaircs sonl admis à adhérer à la présente Convention. A ceL effeL, ils notifieront leur intention
par un acte qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République fl'ançaise. Uelui-ci en enverra par la
voie diplomatique copie certifiée conforme à chacun des
États contractants et les avisera en mêrnc temps de la date
du dépôt. Il sera donné aussi, dans le dit actc de notification,
communication des lois renducs dan~ l'lHal adhérent relativement à l'objet de la préscnl e Convcntiun.
Six mois apres la date du dépôL de l'acte de notification,
la Convention entrera en viguer dans l'ensemble du territoire
de l'État adhérent, qui deviendra ainsi État contractant.
L'adhésion à la Convention entrainera de plein droit, et
sans notification spéciale, adhésion concomitante et entiere à
l'Arrangement du 18 mai 1904, qui entrera en vigueur, à la
même date que la Convention clle-même, dans l'ensemble du
territoire de l'État adhérent.
11 n'est toutefois pas dérogé, par la disposition précédentc,
à l'article 7 de l'Arrangement précité du 18 mai 1904, qui demeure applicable au cas ou un État préférerait faire acte
d'adhésion seulement à cet Arrengement.
ART •.

9.

La présenle Convention, complétée par un Protocole de
clôture qui en fait partie intégrante, sera ratifiée, et les ratifioations cn seront déposées à Paris, des que six dcs 1Mul.s
contractants seront en mesure de lc f a ire.
11 sera· dressé de tout dépôt de ratificalion un vroct.~s
verbal, dont une copie certifiée conforme sera remise par lu
voie diplomatique à chacun des États contractants.
La présente Convention entrera en vigueur six mois apres
la date du dépôt des ratifications.
ART. 10.
Dans le cas ou l'un des États contractant.s dénoncerait. la
Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à l'égard
de cet État.
La dénonoiation sera notifiée par un acte qui sera déposé
dans les archives du Gouvernement de la République frah:..
çaise. Celui-ci en enverra, par la voie diploma tique, copie
certifiée à chacun des États contractants et les avis01·a en
même temps de la date du dépôt.
Douze mois apres cette date, la Convention cessara d'être
en viguer dana l'ensemble du territoiro de l'E'tat. qui l'aura

ºé11o~cée.

AC'J'OB DO PODER EXECUTIVO

101

T.Ja dénonciation de la Conventfon n'entratnera pas de
plein droit. dénonciation concomitante de l'ArrangcmP,nL du 18
mai 1904, à moins qu'il n'en soit fait mention expresse dans
l'acte de notification; sinon, l'État contractant. devra, pour
dénoncer le dit Arrangement, procéder conformément. à l'article 8 de ce dernier accord.
ART.

H.

Si un État contractant désirc la mise cn vigumtr rlc la
présent.e Convcntion dans une ou plusicnr~ de scs colonies,
posse:i!sionA ou circonscrJptionR consulairm~ ,iudiciairPs, i1 no·
ti fi era son intcntion à cot effet. pm· nn ncl r~ qn i scra dr~pnsé
dans lcs archives du Gouvcrnement. fln la RépnhliQttr. franç.aise. Cclui-ci cn enverra. par la voic diplomai iqno, copie
certifif\e conforme à chacun des ÉtatA contraclanls c! lf'l'l :wism·a en même tcmps de la date c1n dépôt..
Jl sera donné, dans le dit act.e de nntifieatinn. pom· CPS
rolonies, posRcssions ou circonscriptio11s eommlairPs .iwlieiaireR, communication des lois qui y ont élé rf•ndnPs rPlnl ivement à l'objet de la présente Convent.inn. Les lnis qui, par.
la suit.e, viendraient à y êf.rp renrlues rlonneront licu r~gale
ment fi. eles communieations anx 1~tats rnnlrar.lmll!4, rnnfDl'mément à l'art.icle 4.
·
Six mois apres la date du dépôt de l'acte de not.ifical.ion,
la Convention Pntrera en vigueur dans les colonics, possnssoin!i
nu circonscript.ions consnlaires jndiciaircs visr~cs dans l'arl.o
dn notification.
L'l~tat requP-rant fera connaHre, par une communical inn
adressée à chacun des aut.res 1Hats cont.ractanfs. eelni ou ernx
des modes de f.ransmission qu'il admet pour les commissinnF:
J·ogat.oires à rlestinat.ion dP-s colonics, possessions nn r.il·conscriptions consulaires judiciaircs, qui auront. fait l'nhjct
de la notification visée au 1er alinP-a riu présent ar! i elo.
La dénonciation de la Convention par 1m des 1ttats cont.ract.ant.s, pour une ou plusieurs de ses colonies. possessinm~
ou circonscript.ions consulaires .indiciaires, s'effeetnera dans
lP~ formes cf. condit.ions rléterminP,e~ au 1'" alinéa dn prrscnt
art.icle. Elle portera effet. douzc mois aprf>s la rlaf.c> dn rlt~pt.t
de l'acte de dénonciation dans les arrhiYf'S dn GnnYcrnc>mrllf.
rle la Républiq11e fran(:aise.
L'adhésion à la Convent.ion par nn ~:I at. cont.ractant ponr
une ou plusimll'S de ses coJonieR. possc>ssinm; on eirennscript.ions commlaircs .inrliciairos entrainern. de plein droit. 0t.
sans notificai ion Rpéciale, adhésinn concomil ante Pt entierc h
l'Arrangement. dn 18 mai 190.1. JJc>dit, Arrangement. v enlrera
en vigueur à la même ela te QlW la Cnnvcnt.inn elle-même.
'Toutefois, la rMnnnciation de la Convcnl.inn par nn lttat. cont.ract.ant. ponr nne on plnsienrs do scs cnlnnies. possc>sRions ou
circonscrip1inns consnlairc>s jndiP.iail·cs n'y enf.ra1nrra nas de
nlein rlroit, à moins do mcnf ion cxpt·essr. danR l'actr dr nntificat.ion. dénnndat.ion conr.omif ante de 1' Arrangemf'nl ctn 18
ma i 1904: d'ailleurs, sont. maint.cnues lns rlrelaratiom; que les
Pnissanr.es signat.aires ele· l'Arrangement. ctn 18 mai Hl04 ont
pu f a ire f ouchant l'acccssion de leurs colonies andit. Arrnngement.
N~anmoimt à partir de la. dat.A de l'cntrée en vir.rm'nr clf'
la présente Convention, les adhésions ou dénonciatJons s'appli-

102

ACTOR DO PODI\11 E:": ECPTlVO

quant à cf!t Arrangement el. relal ives aux enloni0.s, po~scssi.ons
ou .circonscriptions commlaires .iudieiah·cs rios }:fals r.ontractants s'effectueront confm·mémrnt aux disposil ions du pré~ent articlf'.
·
An:r. 12.

La présente Convenl.ion, qui portera la date du 4 mui
HHO, pourra être signéc à Paris, jusqu'au :-11 juillet snivant,
par lm; Plénipotentiaires des Puissancrs rrprc'sPnlécs ;, la
deuxieme f:onférencP rPlal ivr h la l'(~prrssion de la Traite dPs
Rlnnches.
Fait à Paris, Ie quatre mui mil neuf cent. rli:x. en un scnl
exemplaire, dont. une copie certifiée r.onfm·nw srra dMivrén i\
chncunP. df>s Pnissmwf's signat.airf's.
Poun

r:ALLK:\IAGNB:

(Sous rés0rye dl' l'al'liele G.)
(L. S.)

(L.

Rigm~:

.\LBHECHT L'EN1'Zli3.
CURT JOEL.

S.)

r..'AU'l'HIC:HF, ET POUP. L.\ Iln~wn.m:

Poun

(L. S.) Signé: A.

NEMES,

Ghar~·(>

rl'Affaires d'Autri-

che-Hongrie.

, ,: ,

Poun

L'Au'l'IUCHE:

(L .. S.) Signé: .T. ETGHHOF'F, Cnnseillf'l' df' Srr.lion

p~rml

Tm-

Royal autriehif'n.

PouR
(L. S.)

LA

HnNanm:

Rign(~:

hongrois.

G. LERR, Gonsrillf'r

minisfériel

POUR LA BRLnJQtTE:

(L. S.)
(L. S.)

Sigm~

(Sous

: .TULES LEJEUNE.
IRTDORF. MAURR.

J'f~RPl'V~

rle l'm'l.ielo rl.)

(L. S.) ~ig)l(~: .T.· G. DR SOTJZA BANDEIRA.

Pmrn

LE l1ANEMARK:

POliR L'ESP:\GNE:

(l... S.) Rü.mt~: OC1'AYTO CUARTERO.

Pm·n

(t.

L.\. Fn:\~CE:

S.). Signé: R. BÉRENGER.

Royal
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LA GRANDE-BRETAGNE:

(L. S.) Signé: FRANCTR BERTTE.
PouR L'ITALIE:
(T.~.
(l.~.

8.) Sigw~: J. C. BUZZATTI.
S.)
GEHOLAMO CALVL
Poun LES PAYS-BAR:

(T... S.) Rigné: A. DE STTJERS.
(L S.)
RETHAAN MAC:ARE.

Poun

LF. PORTUGAL :

( T.~. S.) Rigné: COl\f'l'R DE ROTTZA fiO?: A.
Poun r"A Russm:

(L. S.) Signé: ALEXIS DE BELLEGARDE.
(L. S.)
WL;\DIMTR D1::RUGINRKY.

Pmm

LA Rut:m~:

(L. S.). Signf:l: F. DE KLE11CKER.

Protocole de clôture
:\n momrnt fle procédrr h la signaturr dr la Cmwenl.ion
Ir:~ Plf'\nipotentiail'l':;; soussip;n1;~ jugenL nliln d'indiqtH'l' I'PsJwiL duw.; lNJUI'l il faut rnlcnclrP lrR arficiPs '1. 2 cl.
:} dr I'Pf f f' ConYI'I1f ion f't. suivunt lcqnel il 1•sf cl(•siJ•ablf' qtw,
dn11s l'I'X~"l'Cicc dP Iem· souvcrailwf P ]{•gisluf in'. lf's 1::tnls cemf nwtants pom·voif'nt. à l'cx1íl'nl ion f!Ps stirmlal ions antd1~rs on
it J;--.m· complément.
A. Les disposHions 1lrs m·l irll's 1 ct 2 doivnnl Mrc
f~nn~irlln·~ís commc un mini1nnrn 1m ce sem; qu'il YU dn soi
qnr 1Ps nouvrrnement.s contracianf s demcurent ahsolmnenl
1ihrcs de pnnir d'anlrPs in frnctions analog·uf's. t nlJPs, pm·
p·wmvlc, quf' l'cmbaucbuge dl's ma.Í''lll'f'S alm·s qu'il 11·~· anmif.
n i fJ•amlP ni contraintc.
n. - Pour la réprcssion des infeact.iom; préVlH'H dans lP3
arl.icles 1 ct 2. il est bicn ent.endu qnn les moi s "l'f'mme ou
fille mineure, femme ou filie ma,jem·c" fl1'signenl. J(ls Jemmes
nn les fillos mincures ou mnjP.tn·es de Yingt. ans acromplis.
l!1~e loi peut tout.efois fixer un i'tge dP p1·nf.Prlion plus élüYI~ h
la f'Ondition qu'il soit le mt~nw JHnn· lcs fPinmPs ou !Ps fillPs
dr~ f ouf r nationalitt>.
n. - Pom· la 1~pression dn~ m(·mcs infractions. la loi
rlf'\Tail. (~didm'. duns tnus Jps cas. 1mn 1wirw privaf.iYI' de lihrrlé. sans }ll'f ... Ítlrlir'~ dt~ lnuL,•s allll'Ps JWillt• ...: p~·iiH'ip:tles on
~lf'f'I'RsoiJ·ns; elln dcvrai I aussi f Pai t' eompl ''· i ndt'•p,.ntlalllllWIII.
dt• l':i.g·p df' la vietiml', dr,s eit·~·nns':1ncPs a!;:gi·avaltlt~s di\"Pl'SI'.-;
t[l~ i }H'llVrn1. Sf' 1'1'1lCOI11 T'f'l' duns l',"S})t'CI', f'f)l"lln10 f'f'lh•-' 1(1 i i ~nnl.
Yi~~~es pm· l'nrf.iel0 2 on IP fnif lfl1P In Yir·l inw auntiL til(!
et"feel ivt•ment li\Tée à la débauche.

(],. . rP .imn·.

104

ACTÔ~ DO PODEn EXRC~TIVO

D. - Le cas de réfention, confre Ron grÃ, d'une femme
ou filie dans une maison .de déhauche n'a pu, malgré sa gravité, figurer dans la présente Uonvention, parce qu'il releve
exclusivement de la législation intérieure.
Le présent. Protocole de clôt.ure sera considéré comme
faisant partie intégrante de la Convention de ce jour et aura
même forcr, valf'ur et durée.
Fait et signé en un seul exemplaire, à Paris, le 4 mai 1910.
Poun L'ALLEMAGNE:
Signé: ALBREGHT LENTZE.
CURT JOEL.
Poun L'AU'I'RICHE E'l' POUR LA HoNGRlE:
Signé: A. NEMES, Chargé d'Affaires d'Autriche-Honi'rie.
Poun L'AUTRICHE:
Signé: ,J. EICHHOFF, Conseiller de Section Impérial RoyaJ
autrichien.
Poun LA HoNGRIE:
Signé: G. LERS, Conseiller ministériel Royal hongrois.
POUR LA BELGIQUE :
Signé: JULES LEJEUNE.
ISIDORE MAUS.
POUR LE BRÉSIL :

'Sighé: J.. C. DE SOUZA BANDEIRA.
POUR LE DANEMARK:
Signé: C. E. COLD.
Poun L'EsPAGNE:

Signé: OCTAVIO CUARTERO.
POUR LA FRANCE:

Sig~é : n. BjnENGER.
. . POUR LA GRANDE-BRETAONJ: :

,Sigtlé: FRANCIS BERTIE.
POUR L'ITALIE:
Signé:. J. C. BUZZATTI.
GEROLAMO CALVI.
PotJR LES PAYS-BAS:

·

Signé: A. DE STUERS.

RETHAAN MACARE.

POUR LE PORTUGAL:

Signé.: COMTE DE SOUZA ROZA.

tos

AC'I'OS DO PODER EXECUTIVO
Poult LA RusBIB :

Signé: ALEXIS DE BELLEGARDE.
WLADIMIR D~RUGINSKY.
Poun LA SuEDE :

Signé: F. DE KLERCKER.
E tendo sido a mesma Convenção e o mesmo Protocollo
de encerramento, acima transcriptos, approvados pelo Congresso Nacional, confirmo e ratifico ambos os Actos e, pela
presente, os dou por firmes e valiosos, para produzirem os
seus devidos effeitos, promettendo que ambos serão cumpridos inviolavelmente.
Em firmeza do que, mandei passar esta Carta, que as ..
signo e é sellada com o sello das armas da Republica e subscript.a pelo Ministro de Estado das Relações Exteriores.
Dada no Palacio da Presidencia, no Rio de .Taneiro, aos
doze dias do mez de janeiro de mil novecento~ r vinl e e quatro, 103° da Independencia e 36° da Repuhlica.
(L. S.) ARTHUR DA SII.VA BERNARDES.
José Felix Alves Pacheco.

DECRETO N. 16.573- Não foi publicado.

DECRETO N. 16.57 4 -

DE

'27

DE AfiO~TO DE

19?/!

Desapropria, por utilidade publica, um te1·reno em Campo
Limpo, municipio e comarcrr. fle Jundiahy, Estado de São
Paulo, pertencente a João Brr.ptüta de Camarao Mendes e
.~ua mulher

O Presidente da Republica dos Est1ados Unid<Js do Brasil,
considerando que se torna necessaria á construccão de uma
caixa de agua e respectivo encanamento para o serviço contra
incendio do armazem regulador de café rle Campo Limpo a
desapropriação de um terreno de cerca de 1. 500m9 (mil e quinhentos metros quadrados), pertencente a .Toão Baptista de
Camargo Mendes e sua mulher. sito em Campo Limpo, muni·
cipio e comarca de Jundiahy, Estado de São Paulo, nos termos
do art. 5°, do decreto n. 4. 956. de 9 de setembro de !903,
expedido por forca da lei n. f. 021, de 26 de agosto de 1902, e
de accôrdo com o art. 599, § 2", n. III, do Codigo Civil, decreta:
Artigo unico. Fica desapropriada por utilidade publica

uma árrea de ,.terreno até 1. 500 me~ros quadrados, sit.a em
,.QaJ;npo ~impo;·~municipio e comarca de Junrtiahy, E~tndo de
·' ·Sflo Paulo. ·' ·
.
'·'fÚb.:de .taneiro, 27 de' rtgosto
dencia é 36° da Republica.

rlP 192~,

10::1° da

Tmlepen~

API.THUR DA SILVA RERNARDRS.

R. A.. Sampaio Virlal.

DECnETO N. 1G. :J7!'i -

D>R

27

nR

AcwRrro

nR

1ü21

APP1'01Ja a,t; rn.odUicru;;ties feitas nos estatu..to.ç da Corn.panhia ele
Se(Jurog Anglo Sul AmPJ'1rrlna

O Pre:;:;idcnte da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
n.Ltcndendo ao que requereu a Companhia de Seguros Anglo
Snl Americana, eom F~éde nesta Capital, resolve approYar as
modificar:ões :feitas nos seus estatutos pela asscmbléa geral
extraordinaria rle 20 rte junho de 1924, conforme a respectiva
acta que a eBLe acompanha, sujeita a companhia ~ís leis e regulamentos vigentes e que vierem a ser promulgados sobre o
objecto de sua concessão.
I
A compai1hia não poder:í e~plorar nenhuma nova moclu1itincle de se-;;r;uro sem prévia autorização do GOYI'l'llo (' conse ..
quente preenchimento das rxigrncias ennsl anf.ps dns lris e rr.gnlnmento~ Qll<' vig·orarem sobrr o ~en objr.cto.

Rio de Janeiro, 2i de agosto df' Hl2l. 103° da IndPpendcncia e 36° da Roepublica.

AR'l'I-nm

D.\ SILVA BEnN.\rtnE~.

R. A.. Smnpnio VidnT.

DRCRRTO N; Hi. fi7fi- nR '27

nE M:nsrro DE 19:? ~

Concede autorização á socierladr! anonuma Comprmhia. tlte. s~
ouro.c: "Sag'l'es", com shfr nNda Copital, pm·a fuurrirmm•

na Reptth1ira c app1•ovn. ns 1'PS w·et i?•os rstntu I os
, O PresidPnle da Rrpublica dos EsLarlns Unidos do Brasil.
ntt.cmdenclo ao qnc r~qnrrcu a soei0rladn nnnnynw Companhia
de Seguros "Sagr<'s", com s1'de nmd a Capit a!, rfl~nlvc approvrn·
os estatutos eom que se cnnsl il.nin aqnella !'ompanhia. pela
assembléa geral de 29 de fevereiro de I ~121. f' I'OllCPrtf•r·-lhe an.torização para funccionar na H.epulJlica, praticando operaçües
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de seguros e reseguros terrestres e marítimos, depois de l1rnen~
ch idas · ·as formalidades do regulamento approvado pe o decreto n. 14.592, de··31 de de~embro de 1020, ao qual fica su~
jeita, bem como ás leis e regulamentos quo forem f)XpPdillos
sobre o objecto de suas operações.
Rio de Janeiro, 2"Í de agosto de 102·1, t0:1° da Tmlnpendencia e 36° da Republica.
ARTHurt DA SILV,\ BERNAnDEB.

R. A. Sampaio Yirlfll.

DECRETO N. 16. 577 -

nE 27 nE AGORTo nr:: t 02'l

Jt niOl'tZr.t o ministró da..t\tn·icultura, Indttsl1 ia c Conwwrcio :1
c(mcedm· á Cmnpanhia Ene1·gia Elect1·ica llio G1·andensr:
os {11vores constnntcs do df!C1'cto n. ·16. !;!)2. dP- I:: ri<>
t~(fí)stn

de 1.924

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasi~
:-r(;!oln' autorizar o ministro da Agricultura. Indnstria r, Gom-mP.rcio a. concedPr á Companhia Energia Elcctrica Rio Gran-

dense os favorp;:, eonstantfls do rlRcret.o 11. J(i, 5!'>? ..rle 1:·l d')
agosto de i.92L
Rjo de .Taneiro, 27 de ap:ost.n rle 1021, lO:J" da Inrlepen·
ciPnria o 36° da Republica.
ARTHUn DA SILVA BmtN AnOES

Miguel Cnlnwn riu Pin f' Al m eidtt.

Abre ao Minislerio da A(/1'icttltu.ra, InrbultJ•ia P Comm.ercio o
rredito especial de ·174:()00$ para liqnirlm· com o EstadiJ
do Mm·anhão as .mbt•tmções rclati't}·OS n.n.~ mmns df' 1920 P
1~22, df'.'ltinndru nn Sf')~1,it;o do Algorliín

O Presidente da Republica dos Estarlo~ TTniflog rlr, Dras:i,
da antori7.açãr, que lhe ronfcrn o arL :175. n. VUT.

n~:mrto

I ri n. ~. 703, de 7 dP. jmwiro dP ·192-'t e I ~nrlo onvirlo o Tr:hnnnl rle nontas. na fórma do disposto no n. IX. do <art. :12 do
t·f'~Pf'l~tivo rPgulamcnln n no nrt. 93 rln nf"glllantPnln rlo r.:"ldig-o df' ContabilidtHh' Pnblicu. nppt·ovarlo pplo rlecrdo nnm0ro HS. 783. dP 8 de novrmhro dfl 1922. resolvr abl'ir ao Minis! ('rio da Agt•ieulf ura. Industria P Cormnereio o rredito especial de 17 4 :000$ para liquidar com o Estado do Maranhão
a::; ._ubvt>n~õf'~ rPlativa~ no~ nnno:;; df' I fl?O r 19~'?. rte~tim!ct,n~
ao Serviço do Algodão, segundo a parte final do art. 50 da
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;Jei n.. 3. 99t; de 5 de Janeiro de t 920 e a lettra " do art. 4'7
da lei n. ·4.242, de 5 de janéiro de t92i, combinado com a let.tra'f doi art. t06 da lei n~ 4.555, de to de agosto de 1922.
Rio de Janeiro, 27 d~ agosto de f 02~, 103° rtn lndrpert··
& 36• ·da Republicd.

dencla

ARTHUR DA SILVA BERNARDEA.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

DECRETO N. 16. 578-A -

DE

1

DE SETEMBRO DE

1!)24

Autoriza o Banco do Brasil a emittir até #0.0. 000:000$, como
medida de emeryencia, nos termm: do decreto numero
4.68ã-A, de 8 de .ianeiro df! 1923
Considerando que a situação anormal das principaes
pracas do pafz, profundamente perturbarlas duranto r.erca rle
um mez pelo movimenf o revolucionario que ireompru no
Estado de S. Paulo;
Consirleranrlo que essa situação premrnte ohrigon o Bnnro
do Brasil a rmittir até o limite previsto da condição 2" .
. letra b, do art. 1o do df'creto n. 4. 635-A, rle 8 de janeiro de
!923, evitando com essa providencia os desastres sempre fntaes á economia nacional em taes occasiões;
Considerando, entretanto, que, apezar disso, trrminada
a revolta o restabelecimento das transacções reclama de mo..,
mento maior quantidarle de numeraria;
Considerando que P. promente a necessidade de recursos ás
praças para o reajustamPnt.o rlos negocios e evitar que a falta
de numeraria dê logar a aperturas fataes ás praças aUingidns
pelos effeitos da revolta:
Resolve em face dessa extrema necessidade, autorizar o
Banco do Brasil a rmitfir, além do limite normal, até a quantia de cem mil contos de réis ( 100.000 :000$)., nos termos do
rlecreto n. 4.635-A, rle 8 de janeiro de 1923, condiç.ão 2.. ,
lettra b, do art. 1o, devendo ser essa emissão de emergencia
feita sobre o lastro de effeitos commerciaes, com rluas firmas
de notaria solvencia, rm valor correspondente ao dohro do
que fôr emittido.
Rio de Janeiro, 1 de setemhro de 1924, 103° da Inctependencia e 36.. da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAl\DE~.

R. A. Sn.mpaio VirlnT.
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too

P1·oroga até 31 de dezembro de 19~4 o estado de sitio decretado para os territorios do Districto Federal e dos Estados
do Rio de Janeiro, S. Paulo, Matto Grosso, Sergipe, Pard,
Amazonas e Bahia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização constante do decreto legislat.ivo nume,ro 4. 836, de 5 de jUlho do corrente anuo, e considerando
que persistem as imperiosas razões que o dett~rminaram c as
necessidades da manutenção da ordem publica, resolve prorogar, até 31 de dezembro ainda deste anuo, o ostado de sitio
drcrel.ado para os territorios do District.o F1~1lPral e dos Es ...
fados do llio de Janeiro, S. Paulo, MaUo Ht·osso, Sergipe,
Pará, Amazonas e Bahia.
Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1924, 103° da Independcncia e 36° da Republica.

Att•rltutl

DA SILVA l3En.NAHDES.

João Luiz Alves.

DECllETO N. f6.580- DE 4 DE SE'l'EMllH.o nl!! 1921

A pprova o

rtgulatn~~tw

pata

o semço

pt>sto sobrt a renda

t:U a,,.recodação do lm·

O Presidente da Republica dos Esta.dos Unidos do Brasil,
usando da autorização contida na lettra b do § 12 do art. 3?
da lei n. 4. 783, de 27 de dezembro de 1923, resolve approvar
o regulamento para o serviço de arrecadação do imposto sobre
a renda, que a este acompanha e vae assignado pelo ministro
de Estado dos N egocios da Fazenda.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTliUR DA SttVA J3gR.NARD~S.

R. A. Sampaio Vidal.
----~~
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REGULAMENTO DO SERVIÇO :DE ARRfCAOA~ÃO DO IMPOSTO
SOBRf A RENDA
CAPITULO I

Da organização geral
Art. 1o. O serviço de arrecadação do imposto de renda
comprehende :
a) os trabalhos de lançamento;
b) os serviços de recurso ;
c) os trabalhos de arrecadação da receita do imposto e
de fiscalização dos exactores.
.
Art. 2°. Os trabalhos de lançamento serão exeeutados por
iritermedio de uma Delegacia Geral do Imposto de Renda, com
séde no Rio de Janeiro, de uma secção da Delegacia Geral,
cmn séde em Nictheroy, das Delegacias Fiscaes e das repar·
tições arrecadadoras situadas nos Estados e no Districto
Federal.
Paragrapho unico. Com a organização das listas nominaes de contribuintes e as modificações de lançamentos consequentes ás decisões de instancia superior cessarão as attri·
buições do pessoal da Delegacia Geral.
· Art. 3°. Os serviços de recursos competirão aos Conselhos
de Contribuintes, na f6rma estabelecida pelo Regulamento
do Imposto de Renda.
Art. 4°. Os trabalhos de arrecadação da receita do itnposto e. de fiscalização dos exactores ficarão a cargo das repartições competentes do Thesouro Nacional.

CAPITULO II

Da Delegacia Geral
Art. 5°. A Delegacia Geral do In1posto de Renda comprehende os seguintes departamentos :
a) a 1• Divisao, que terá por fim occupar-se de tudo
quanto interessar á organiZc'l.Ção, á revisão e ao aperfeiçoa4
mento do imposto de renda ;
b) e. 2• Divisão, que terá por fun occupar-se com a ad·
ministração do imposto, propriamente dito, em todo o territorio
naCional;
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·
c) a Secretaria; que· terá por fim executar ·todos os trabalhos de expediente das duas diVisões.
.
Art. 6°. A 1• Divisão tratará especialmente dos seguintes
assumptos :
a) o estudo das leis, regulamentos e instrucções que se
tornarem necessarios á organização, revisão e aperfeiçoamento
do imposto ;
b) ·o cadastro geral dos contribuintes em todo o tcrritoriu
nacional;
c) o estudo dos meios a adoptar para a revisão das declarações;
d) as avaliações das amortizações, dos coeflicientes de
lucro liquido, das perdas de valor das minas e dos rendimentos
incertos de outras industrias ;
c) o preparo do pessoal especializado aos serviços do
imposto de renda;
f) a estatistica geral do imposto de renda ;
g) o boletim concernente a todos os trabalhos e ú pro·
paganda do imposto entre os contribuintes;
h) o estudo e os pareceres sobre as questões de teclmica
financeira relativas ao imposto de renda;
i) a fiscalização do cadastro das Delegacias Fiscaes c a
uo respectivo censo dos Estados.
Art. 7°. A 2a Divisão terá a seu cargo: principalmente:
a) a recepção e a revisão das declarações do Distrido
Federal;
b) o lançamento e as listas nominaes dos contribuintes
do Districto Federal;
c) o estudo e o preparo dos papeis que tenham de ser
submettidos ao Conselho de Contribuintes do Districto
Federal;
d) o recolhimento das guias do imposto de sello sobre as
vendas mercantis no Districto Federal e a sua utilização nos
lançamentos;
e) as decisões sobre os recursos originados nos Estados c
os pareceres sobre os autos e os processos que tenham de
subir á instancia superior;
f) estudar e propôr ao ministro da Fazenda as medidas
que se tornarem necessarias á rigorosa fiscalização do imposto;
g) a fiscalização dos lançamentos que tiverem sido feitos
nos Estados.
Art. 8°. A' Secretaria compete:
a) o protocollo geral;
b) a correspondencia das di visões;
c) os serviços de contabilidade;
d) o archivo dos papeis que não pertençam a archivos
esp~.:ciaes;

hà
e) os seniços de ponto do pessoal;
f) os serviços de portaria.

Art. 9'>. A 1• Di\Tisã.o fica a. cargo do 1o delegado do
. Imposto de Renda.
Art. 10. A 2• Divisão fica a cargo do 2° delegado do
Imposto de Renda.
Art. 11. Os delegados organizarão o Regimento Interno
da Delegacia Geral, que será approvado por aviso do ministro da Fazenda.
Art. 12. O pessoal do serviço de lançamento do imposto
de renda no Districto Federal e nos Estados será contractado
de accôrdo com as instrucções expedidas pelo ministro da
Fazenda.
Art. 13. Os delegados poderão remover o pessoal de
suas divisões de uma para outra secção e de um para outro
ponto do territorio nacional, de accórdo com as eJttgencias do
serviço, e, bem assim, rescindir os contractos de trabalho
com prévia autoriza~ão do ministro da Fazenda.
CAPITULO 111

Das Delegacias Fiscaes
Art. 14. A's Delegacias Fiscaes competem os serviços
seguintes:
a) de lançamento do imposto de renda no territorio dos
Estados em que estiverem situadas;
b) de Secretaria do Conselho de Contribuintes;
c) de organiza!;ão do cadastro de todos os contribuintes
do Estado.
Art. 15. Compete aos delegados fiscaes:
a) orientar as Alfandegas, Mesas de Rendas e Collectorias,
em relação á organizaçãq do cadastro dos contribuintes, ere
cada districto fiscal;
b) resolver sobre as reclamações rda tivas aos lançamentos;
c) informar os recursos ao Conselho de Contribuintes,
delegados do Imposto de Renda e ministro da Fazenda ;
d) encaminhar á Delegacia Geral os recursos para os delegados do Imposto de Renda e para o ministro da Fazenda;
e) tomar parte nas reuniões dos Conselhos, esclarecendo
os casos submettidos á decislo dos mesmos;
f) recorrer eiç..o./fitio, nos casos previstos nas leis e regulamentos da Fazenda;
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g) impOr as multas de que trata o Regulamento do lm·
posto;
·
h) fornecer todos os dados estatísticos sobre o imposto
nos seus Estados á Delegacia Geral;
i) communicar aos exactores as decisões sobre reclama·
ções e recursos;
i) prestar esclarecimentos e dar pareceres sobre questões
relativas ao imposto no seu Estado;
k) archivar e obedecer, nos casos identicos, ás decisões
de caracter geral, proferidas em instancia superior;
l) enviar para publicação no Boletim da Delegacia Geral
as decisões sobre recursos;
m) orientar o serviço dos fiscaes recenseadores nos dis·
trictos das suas regiões;
n) enviar aos Delegados, annualmente, até 15 de feve·
reiro, o relatorio dos serviços a seu cargo;
o) prestar á Delegacia Geral todas as informações por
esta solicitadas;
p) cumprir e fazer cumprir as leis, regulamentos e in·
strucções expedidas por quem de direito.
CAPITULO IV

Dos Conselhos de Contribuintes
Art. 16. Em cada Estado e no Districto Federal haverá
um Conselho de Contribuintes, nomeado pelo Ministro da
Fazenda.
§ 1o. Os membros do Conselho serão escolhidos entre
contribuintes do commercio, industria, profissões liberaes e
funccionarios publicas, todos de reconhecida idoneidade.
§ 2°. Os Conselhos serão constituidos por cinco membros
e funccionarão nas sédes das Delegacias e na da Delegacia
Geral, no periodo de 15 de junho a 15 de agosto de cada
anno. O 2° Delegado póde prorogar este prazo por mais 15
dias e o Ministro da Fazenda por maior tempo, mediante
representação do mesmo Delegado.
§ 3°. Os membros do Cqnselho serão nomeados para
servir em um exercido financeiro, podendo o Ministro con·
serval-os nas suas funcções por mais de um exercido.
Art. 17. O Ministro da Fazenda arbitrará as diarias a
pagar, sor sessão, aos membros do Conselho.
Art. 18. Durante o prazo das sessões os Conselhos deci..
dirão sobre os recursos apresentados pelos contribuintes, dos
actos das Delegacias sobre os lançamentos.
Leis de 1924 -
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Art. 19. As Delegacias fornecerão todos os esclarecimentos~
e dados que possuírem, relativos unicamente aos casos
concretos; submettidos ao exame e á apreciação do Conselho.
Art. 20. Os contribuintes poderão ser convidados a comparecer perante o Conselho, afim de prestarem os esclarecimentos julgados necessarios.
Art. 21. As decisões dos Conselhos serão publicadas
sununaria1nente, no Districto Federal, nas capitaes dos Estado;
e transcriptas, nos districtos fiscaes, nas partes que interessarem aos contribuintes dos mesmos. Quando não houver
jornaes nas localidades, os exactores farão as notificações necessarias aos interessados.
CAPITULO V

Das repartições arrecadadoras do Thesouro Nacional
Art. 22. Compete ás Alfandegas, Collectorias e Mesas uc
Rcnda.c;:
· a) tomar parte na organização do cadastro de todos os
contribuintes do seu districto fiscal ;
b) receber as declarações dos contribuintes e remettel-as
ás Delegacias Fiscaes, até 5 de abril, bem como até 15 do
mesmo mez a relação dos contribuintes que não entregaram
as suas declarações de rendimentos ;
c) publicar as listas nominaes, receber e encaminhar as
reclamações e recursos referentes aos lançamentos, dar informações aos contribuintes das decisões dadas aos mesmos ;
d) cobrar as importancias lançadas, procedendo dentro
dos regulamentos e instrucções existentes sobre o pagamento
de impostos, em geral ;
·
·
e) encaminhar ás Delegacias Fiscaes dos seus Estados, até
o dia 10 de cada mez, as guias de acquisição do sello para
o pagamento do imposto sobre as vendas mercantis, devidamente relacionadas.
Art. 23. No Districto Federal compete á Recebedoria,
unicamente, o disposto nas alineas d c e, sendo as guias enviadas á 2• Divisão da Delegacia Geral do Imposto de Rendas.
Paragrapho unico. Os exactores do Estado do Rio de Janeirp entender·se-ão com a secção da Delegacia Geral, em
Nictheroy.
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CAPITULO VI

Do processo de lançamento do imposto
.A.rt. 24. Compete ás Delegacias Fiscaes e á Delegacia
Geral do Imposto de Renda effectuarem as operações de lan·
çamento entre 1 de abril e 31 de maio.
Art. 25. O processo de lançamento comprehende:
a) collecção de todas as informações e declarações, sepa·
radamente, relativas a cada districto fiscal em que .estiver
dividido o Estado ou o Districto Federal;
b) exame e confronto dos documentos acima com os
dados que as Delegacias possuírem sobre os contribuintes;
c) organização das listas nominaes dos contribuintes,
co1n discriminação das sommas totaes dos rendimentos tributaveis conhecidos em cada uma das categorias e numero de
fontes donde provêm ;
d) revisão dac; decbraçõl's, confrontando-se as sommas
referidas na alínea c com os elementos existentes no archivo
das Delegacias ou com os que possam ser obtidos nos casos
concretos, em virtude das disposições do Regulamento do
Imposto;
e) n10dificações das listás nominaes ( alinca c) ck accôrdo
com os resultados da revisão ;
f ) calculo do imposto ;
g) organização das listas nominaes para cobrança do
imposto.
Paragrapho unico. As listas nwncionadas na alínea c
serão indicadas pela letra A e as referidas na alinea g
pelas lGtras B e C e assim serão designadas neste Regula·
mento e em todos os actos relacionados com o imposto
sobre a renda. Estas listas obedecerão aos modelos anncxos
a este RegUlamento.
Art. 26. O exame e confronto dos docume11~~:; ct~;uutdos
na alinea b têm por fim :
a) separar, para cada contribuinte, os rendimentos
pertencentes ás diversas categorias;
b) verificar se na 1nesma categoria o contribuiu te
percebe rendimentos provenientes de mais de uma fonte c
sommal-os; annotando qual a sua residcncia ou sédc principal do seu estabelecimento ;
c) annotar as divergencias entre as declara~;ões, informações e elementos de revisão que as Delegacias possuirem;
d) examinar os pedidos de deducções ;
e) annotar as declarações c infonnações consideradas
suspeitas.
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Art. 27. De accôrdo com os resultados das operações
de que trata o art. 26, o 2° Delegado do Imposto de Renda
ou o Delegado Fiscal resolverá ~obre os pedidos de dcduc_ções, podendo solicitar esclarecimentos aos contribuintes
sobre algumas ou todas as que forem requeridas.
Art. 28. A lista A conterá, em columnas:
a) o nome do contribuinte;
b) a designação do districto fiscal em que deve pagar o
imposto;
c) a importancia do rendimento bruto, constante das
declarações em cada uma das categorias;
d) tdem das deducções pedidas ;
e)"idem do rendimento liquido constante das declarações;
f) o numero de fontes em cada uma das categorias ;
g) os mesmos dizeres das alineas c, de e, contendo, porém,
os dados de inf( ,nnações e outros que as Delegacias possuirem ;
h) a somma total das deducções pennittidas pelo 2° Delegado do Imposto de Renda ou pelo Delegado Fiscal ;
~) 11. sonuna total do rendimento liquido tributavel;
i) a importancia do imposto a pagar ;
t) a importancia correspondente á multa pelo lançamento
~-officio.

Paragrapho unico. Haverá uma lista A para cada districto
fiscal em que se dividir o territorio do Estado.
Art. 29. A revisão das declarações tem por fim verificar
se o rendimento liquido declarado é acceitavel, quando confrontado com os dados existentes nas Delegacias.
§ to. Quando o 2° Delegado do Imposto de Renda e os
Delegados Fiscaes julgarem conveniente solicitarão esclareci·
mentos aos contribuintes ou a quem os representar.
§ 2°. Quando os esclarecimentos forem negados ou
não forem satisfactorios, o 2° Delegado do Imposto de Renda
e o Delegado Fiscal farão o lançamento ex-officio, notificando,
préviamente, o contribuinte.
Art. 20. O calculo do imposto será feito na lista A, tendo
em vista a somma total do rendimento liquido tributavel em
cada uma das categorias.
Art. 31. As listas B serão extrahidas das listas A e conterão o nome do contribuinte, as importancias das quotas do
imposto a pagar, com as respectivas epochas e a importancia
das multas. Estas listas não indicarão a importancia dos rendimentos, nem suas origens.
§ to. Haverá para cada districto f1scal uma lista B.
§ 2°. Quando houver arrecadação a fazer nas fontes de
rendimentos, esta lista tErá a designação C e será feita em
triplicata para cada fonte.
Art. 32. Quando o contribuinte perceber rendimentos
em varias localidades de um Estado será incluido na lista
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do districto onde estiver a sua tesidencia ou a séde do seu
estabelecimento.
Paragrapho unico. No caso de estar situada a residencia
ou a séde do estabelecimento em outro Estado, serão remet..
tidas a este pelo Delegado Fiscal todas as informações e declarações concernentes ao contribuinte em questão.
Art. 33. As listas B e C serão enviadas, em duplicata,
até 31 de maio, á Recebedoria do Districto Federal, ás Alfandegas, Mesas de Rendas e Collectorias, para que levem ao
conhecimento dos contribuintes os lançamentos que disserem
respeito a cada um.
Paragrapho unico. Os exactores enviarão uma via da
lista C a quem for obrigado a cobrar o imposto no acto do
pagamento de rendimentos.
Art. 34. Os Delegados Fiscaes resolverão sobre n:~ reclamações relativa~ aos lançamentos dentro de 15 dias, a
contar da entrada das mesmas nas suas repartições.
Art. 35. Em tudo que se referir ao Imposto sobre a Renda,
a correspondencia das Delegacias Fiscaes e do Director da
Re~ebedoria do Districto Federal será sempre com os r"\elc:gados do Imposto de Renda e vice~vetsa.
Art. ?6. O 2° Delegado do Imposto de Renda e os Delegados Fiscaes ordenarão a organização de listas TJ c C supplementares, quando julgarem conveniente, sendo, porém,
obrigados a justificar, pot' escripto, immediatarnente, o seu
acto perante a autoridade immediatamente superior.
CAPITULO VII

Disposições geraes
Art. ~7. O pessoal das Delegacias desempenhará ns funcgões que lhe forem designadas pelos respectivos Delegmlos.
Art. 38. As listas A e B serão remettidas por copia á
Delegacia Geral.
Art. 39. Os casos omissos neste Regulamento serão regulados pelas leis e regulamentos relativos á Fazenda Nacional.
Art. 40. E' garantido aos contribuintes o mais rigoroso
segredo quanto ás declarações de rendimento, sendo o pessoal
occupado no serviço do Imposto de Renda severamente punido pelas indiscreções que commetter.
Art. 41. No exerciüio de 1924 o lançamento do imopsto
far-se-á de accordo com as disposições deste Regulamento
e com as das instrucções que forem expedidas pelo Ministro Fazenda.
Art. "12. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1924.- R. A. Sampaio
Vidal.
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DE .~ DE ~ETF.::vrnno DE Hl~·í

Apprmm o regulamento do imposto sobre a renda
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil;
usando da autorização contida na lettra a do § 12 do art. 3o
da lei n. 4.783, de 27 de dezembro de 1923, resolve appro·
var o regulamento do imposto sobre a renda que a este acom·
panha e vae assignado pelo ~1inistro de Estado dos Negocios
dn Fazenda.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio

V~idal.

REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A RENDA

PRIMEIRA PARTE

Dos rendimentos em geral
CAPITULO I
Da

classifica~ão

dos rendhnentos

Art. 1°. São tributaveis os rendimentos produzidos no
tP.rritorio nacional e derivados das origens seguintes :
1" categor-ia - Commcrcio e qualquer outra cxplornçrto
industrial, exclusivc a agricola;
za categoria - Capitaes e valores mobiliarias ;
Ja categoria- Ordenados publicas e purticularcs, snbsiuios, e1nolumentos, gratificações, bonificações, pensões e
remunerações, sob qualquer titulo e fórma contraettlal;
4" categoria- Exercido de profissões nfio rotmnE::'rciaes
e não comprehendidas etn categoria anterior.
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Art. 2°. Estão comprehendidos na 1a categoria os rendi-·
mentos do capital e do trabalho applicados :
a) no commercio que tiver por fim :
1°, comprar e revender, sem transformação, productos
da agricultura, materia prima e productos manufacturados;
2°, explorar estabelecimentos destinados a fornecer ao
publico alimentação, habitação, cuidados pessoaes e distracçi5es ;
3°, negocies de commissões, consignações e corretagens;
4°, agenciar negocios de qualquer natureza :
5°, mobilizar o capital em operações bancarias, penhores,
compra e venda de metaes preciosos e moedas metallicas ou
não·
Óo, comprar objectos para alugar ou recebei-os para concertar, reformar ou guardar ;
b) nas industria~ extractivas mineraes ;
c) na industria das construcções de qualquer natureza ;
d) na indtistria manufactureira :
e) na transformação dos productos agrícolas e pecuarios
e na utilização dos mesmos como materia prima de outras
industrias, nos caso~ em que a natureza do producto não
tome obrigatoria a situação da fabrica no local da cultura.
f) na industria de transportes e communicações de qmtlquer natureza, seja qual fôr o systema adoptado ;
g) na producção de energia electrica para qualquer
fim·
'h) no serviço de abastecimento d'agua, esgotos, remoção
de lixo e outros trabalhos de saneamento e salubridade, quando
executados por cmprczas particulares, observado o disposto
no capitulo XI.
Art. 3°. A 2• categoria comprehende os seguintes rendimentos do capital:
a) juros de emprestimos e obrigações, quaesquer que
seiam as fórmas contractuaes e garantias da operação:
b) juros e qualquer outro producto das partes de fundador.
Art. 4°. A 3• categoria comprehende os rendimentos do
trabalho, a saber:
a) subsídios do Presidente e Vice-Presidente da Republica e dos membros do Poder Legislativo Federal ; vencimentos dos Ministros de Estado;
b) vencimentos dos funccionarios publicos federaes, civis
e militares :
c) pensões, meio soldo e vencimentos pagos aos inactivos
federaes;
d) remunerações pagas pelos cofres da União ao pessoal
extranurn.erario e contractado :
e) pensões instituídas por particulares sob qualquer titulo
e fórma;
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f) ordenados, gratificações, salarios, com.miss&s, corre·
tagens ou qualquer remuneração relativa á prestação de serviços pelos :
I, gerentes, contadores, guarda-livros, administradores
e empregados do commercio ou de qualquer outra industria,
inclusive a agricola, bem como das sociedades civis c instituições de que trata o capitulo 111 ;
II, caixeiros viajantes e outras pessôas que, tomando
parte num acto de commercio, todavia não o praticam por
conta propria ;
III, representantes do commercio e da industria que se
limitarem a comprar e vender por conta de commerciantes e
industriaes, desde que não operem, tambem, por conta proprla;
g) emolumentos e custas, quando reverterem em beneficio
pessoal ou de instituições sujeitas ao imposto ;
h) bonificações, gratificações, ordenados e quaesquer
remunerações, distribuídos aos directores e membros dos
conselhos fiscaes das instituições philanthropica~. sociedade!;
anonymas e civis.
Art. 5°. Na 4a categoria estão comprehendidos os rendimentos seguintes :
a) do exercicio de profis~ões on artes qunesqucr 011 da
prestação de serviços, desde que tae~ rendimentos nfío c~te]nm
especificados neste capitulo e sejam tributaveis ;
b) das industrias e profissões educativas, taes como
imprensa diaria, periodica e editora, livrarias, agencias de
jornaes, officinas de typographia e encadernação, etc. ;
c) dos contractos de locação de serviço por empreitada
de qualquer natureza, quer se trate de trabalhos architectonicos, topographicos, ou de serviços de utilidndc publica, tanto
de estudos como de construcções ;
d) de todas as occupações lucrativas, como seja: 1ocação de
immoveis, quando o locador não fôr o proprietario; explornção
de patentes de invenção, quando o pos~uidor auferir ]urro~
sem a explorar directamente, ou ele direitos de autor, cte.
Art. 6°. Os rendimentos não especificados neste capitulo
serão classificados, entre os analogos, em uma das categorias
de que trata o art. 1°.

CAPITULO II
Dos rendimentos trihutaveis

Art. 7°. Os rendimentos liquidas, produzidos no territorio
nacional, são tributaveis na base dos reahnente percebidos
no anno irnmediatamente anterior ao exercicio financP-iro
em que o imposto é devido. observado o disposto neste
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capitulo (art. 31 da lei n. 4.625, de 31 de dezen1bro de 1922,
c art. 3° da lei n. 4.78'3, de 31 de dezembro de 1923).
§ 1°. O anno considerado será o civil. Quando neste fôr
desconhecida a totalidade dos rendimentos tributaveis de
uma categoria, considerar-se-á. o perioclo de 12 mczcs consecutivos, anterior ao ultimo balanço.
§ 2°. Na determinação da base serão computados todos
os rendimentos liquidas, percebidos no anno consi<lcrnclo,
inclusive os originados em epocha anterior.
Art. 8°. São tributaveis os rendimento::; pertencentes ás
pessôas physicas ou juridicas, sem distincção de nacionalidades,
residentes ou não no territorio nacional (art. 31 da lei n. 4.625,
de 31 de dezembro ele 1922).
Paragrapho unico. Serão respeitadas as itnmunidades
fiscaes, constantes de contractos assignados com o Governo
Federal.
Art. ~. Os premias de seguro, os lucros fortuitos, os
valores sorteados, os valores distribuídos em sorteio por clubs
de mercadorias, os premias concedidos em sorteio mediante
pagamento em prestações por associações constructoras não
entrarão no computo do rendimento tributavel, de accôrdo
com as disposições deste Regulamento, continuando em vigor
o decreto n. 15.589, de 29 de julho de 1922, na parte em que
se refere aos mesmos (art. 1o da lei n. 4.783, de 31 de
dezembro de 1923- I V - ns. 51 e 52).

CAPITULO III
Dos rendimentos isentos
Art. 10. Ficam isentos do imposto os rendimentos :
a) produzidos fóra do paiz ;
.
b) applicados em obras de assistencia social, caridade;
educação, protecção á infancia e á velhice ; luta contra n.
tuberculose, syphilis, morphéa c outros flagellos sociaes ;
defesa nacional e instrucção ;
c) os das associações que têm por objecto cuidar dos
interesses geraes da agricultura, commercio c inc1ustrias ;
d) os dos syndicatos c cooperativas;
e) os das sociedades scientificas, !iterarias c artísticas;
f) os das associações de beneficenda, quando integral·
mente applicados aos fins sociaes;
g) os dos clubs e sociedades recreativas, cxceptttados os
de jogos não sportivos;
h) os das instituições, elas congregações c dos tnin1~.tros
religiosos, quando applicados em obrns dP phibnthropi.n ;
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i) os já tributados em poder de pess6as juridicas, antes
de distribuidos aos seus· possuidores ;
j) os dos depositas feitos nas caixas economicas da
União e dos Estados, quando estes depositos forem incorporados á divida publica.
Art. 11. Cessará a isenção a que se refere o art. 1O quando
as instituições, associações, clubs c sociedades remunerarem
as suas directorias, ou quando nos clubs e sociedades rccrí'::t·
tivas houver gerentes, administradores ou arrendatarios que
aufiram lucros sob qualquer f6rma, excepto salarim; c ordenados.
Paragrapho unico. As quantias que não excederem ao
total de 500$ e que forem distribuidas aos directores sob
titulo de auxilio para differenças de caixa ou quebra não
serão consideradas como remuneração aos mesmos.
Art. 12. Os rendimentos tributaveis de uma successão
vaga, quando o de cujus fàllecer antes de 1 de janeiro do
exercício financeiro, em que o imposto deve ser pago, serão
tributados em nome da herança.
Art. 13. Fallecendo o contribuinte no correr de um
exercício financeiro, a herança responde pelo pagamento do
imposto.

CAPITULO IV
Dos contribuintes

Art. 14. As pessôas physicas ou jurídicas, .residentes no
paiz em 1 de janeiro de cada exercido financeiro, são contribuintes do imposto sobre a renda (art. 31 da lei n. 4.625, de
31 de dezembro de 1922).
§ 1°. Todo aquelle que possuir, na data acima, uma séde
de negocias ou uma habitação no territorio nacional, a titulo
de usufructuario, locatario ou proprietario, é considerado residente no paiz.
§ 2°. Os que transferirem domicilio para o territorio nacional, no correr de um exercicio financeiro, ficam sujeitos ao
imposto no exercicio seguinte, salvo se já estiveren1 arrolados
naquelle exercicio. A tributação rccahirá sobre a porção dos
rendimentos produzidos no paiz, no anno da transferencia.
§ 3°. O imposto não será devido, quando cessar a percepção de rendimentos antes de 1 de março, em virtude de
transferencia de domicilio para f6ra do paiz.
§ 4°. No caso do paragrapho anterior, é indispensavcl
a communicação da transfercncia á r~?partição arrecadadora
ou :i encarregada do lançamento.
Art. 15. Os não residentes no paiz pagarão o imposto sobre
o rendimento liquido, que lhes fôr apurado dentro do territorio
nacional (art. 31 da lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922).
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Art. 16. As di.stincções entre profissões commerciaes e
não commerciaes, omissas neste Regulamento, serão reguladas
pela legls~cão commercial em vigor.
Art. 17. Os que se iniciarem nurna t>rofissão, no decürso
de um exercido financeiro, não serão contribuintes do imposto
nesse exercido.
§ 1°. Neste caso, torna-se obrigatoria a declaração dos
rendimentos, no exercicio que se seguir immediatamente ao
anno em que se emnpletarom 12 mczes consecutivos de exercido profissional.
§ 2°. Exceptuam-se os. contribuintes cujos rendin1c11tos
sejam determinados em funcção do valor do sello sobre as
vendas mercantis, os quaes serão tributados de acc6rdo com
o lucro presumido nas operações realizadas entre a data inicial
e o ultimo dia do anno civil vencido.
Art. 18. Os prestamistas e os que receberem os rendimentos mencionados· no art. 3° são contribuintes da 2a categoria - cnpitaes e valores mobiliarias.
Art. 19. Na 3a categoria o imposto será lançado em nome
de quem receber os rendimentos discriminados no art. 4°, sPndo
os membros de uma mesma família, ainda que vivendo em
commum, tributados na razão das importancias que cada um
perceber das suas rendas, do seu trabalho proprio ou das 11E'nsões de que tiverem o go~o prhrativo.
§ 1°. Applicar-se-á aos rendimentos derivados da 2a
categoria e da 4a o disposto neste artigo em relação aos
tnembros de uma mesma familia.
§ 2°. Serão tributados em nome do marido os rendimentos de um ca.sal, qualquer que seja o regimen dos bens.
§ 3°. E' facultado a qualquer um dos conjuges solicitar
a tributação separada dos seus rendimentos proprios e o lanÇc'tlnento em seu nome.
§ 4°. Far-se-á a solicitação de· que trata o paragrapho
anterior, no acto da entrega da declaração de rendimentos.
Art. 20. Na 4a categoria o lançamento do imposto será
feito em nome das pessOas que perceberem os rendimentos
mencionados no art. 5°.
CAPITULO V
Da base do imposto

Art. 21. Na 2• categoria, na 3a e na 4•, a base do imposto
será dada pelo rendimento liquido, percebido no anno immediatamente anterior ao exercicio financeiro em qtte o imposto
fôr devido (art. 31, n. VI, da lei n. 4.625, de 31 de dezembro
de 1922, e art. 3°, § jo, n. IV, da lei n. 4. 783, rk 31 de dezembro de 1923).
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§ 1°. Diz-se percebido no anno que der a base
imposto o rendimento correspondente a esse mesmo armo.
2°. Os juros resultantes de contas correntes bancarias
dizem-se percebidos, para os effeitos do presente artigo,
quando creditados ao prestamista ou correntista.
Art. 22. Quanto aos rendimentos derivados do commcrcio
e de quaiquer outra exploração industrial, exclusive a agricola,
proceder-se-á de accOrdo com o disposto no capitulo IX.
Art. 23. No lançamento do imposto sobre os rendimentos
das sociedades anonymas, ter-se-ão em vista as disposições dos
capítulos x, XI e xn deste Regulamento.

CAPITULO VI
Do rendimento bruto

Art. 24. Consideram-se rendimentos brutos, na 2a categoria, na 38 e na 4a, as receitas totaes, provenientes de negocias,
salarios, ordenados, pagamento de serviços profi.ssionaes, gratificações, bonificações, juros, rendas e outros ganhos do trabalho ou do capital
Art. 25. O rendimento bruto, na 18 categoria, será o mencionado nos capitulas IX e x.
Art. 26. Em todas as categorias não entrarão no computo
deste rendimento :
a) o capital das apolices de seguro pago por morte elo segurado;
b) a restituição de premias, em qualquer caso, inclusive
no dC' renuncia do eontraeto ;
c) o valor dos bens adquiriu os por doação ou herança;
d) os rendimentos isentos do imposto, nos termos do
art. 11, observado, porém, .o disposto no art. 12.
Paragrapho uniGo. Os juros ou qualquer outro interesse
destes capitaes serão tributaveis, se puderem ser classifiemlos
de accôrdo com o capitulo I.
Art. 27. Nas informações de que trata o capitulo XIII,
serão computados no rendimento bruto as importancias em
dinheiro, pagas para custeio de viagens necessarias a garantir
a pcrmanencia de um rendimento. bem como as quotas para
a constituição de fundos de bcncfi.ccncia.
CAPITULO VII
Das deducções
Art. 28. Ser~o feitas, no rendimento bruto, as dedueções
constantes deste capitulo.
Art. 29. O contribuinte solicitará á repartição fiscal encarregada do lançamento que as inclua no calculo do rendi-
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menta liquido, prestando os esclarecimentos que lhe forem so·
licitados.
Paragrapho unico. As deducções relativas aos rendimentos
de uma categoria não serão contempladas no rendimento li·
quido de outras.
Art. 30. São dcductiveis:
a) as despesas ordinarias, realizadas para conseguir e
assegurar os renditncntos (art. 31 da lei n. 4.625, de 31 Je
dezembro de 1922) ;
b) os impostos directos, pagos ao Governo Federal (art. 3°,
§ 9°, da lei n. 4.783, de 31 de dezembro 1923) c os impostos
estadoaes e municipaes (Lei n. 4.625, de 31 de dezembro
de 1922);
c) as partes de rendimento, já tributadas em outras catc~"'orias ;
o d) as quotas-partes de lucros liquidas, distribuídos a ter:
ceiros, desde que não façam parte de uma razão commercial;
e) as perdas extraordinarias, provenientes de casos fortuitos ou de força maior, como incendio, tempestade, naufragio
c accidentes semelhantes a esses, desde que não sejam compensadas por seguros ou indemnizações (art. 31, n. I I I - clei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922);
f) as quotas de amortização, relativas ao capital de primeiro estabelecimento para o exercicio de uma profissão ;
g) as contribuições e doações aos cofres publicas e instituições, de que trata o capitulo III.
Art. 31. São consideradas despesas ordinarias para conseguir e assegurar rendimentos :
a) salarios, ordenados, gratificações, bonificações e outras
remunerações por serviços prestados no anno precedente;
b) as despesas de viagem c estadia ;
c) as despesas relativas á compra, reparo e manutenção
ou ao aluguel de vehiculos, usados para fins profi.ssionaes ;
á) as despesas de consumo de agua, luz, força e assignaturasde telephone, quando realizadas nos locaes destinados ao exer
cicio da profissão e excepcionalmente, quanto ás ultimas, na
residencia dos medicas e auxiliares desses profissionaes ;
e) as despesas de conservação de material, mobiliario c
asseio geral das installações destinadas a fins profissionaes ;
f) as despesas de expediente, correspondencia e publi·
cidade;
g) os encargos de propaganda que contribu~m para augmcntar a producção de rendimentos ;
h.) as contribuições pagas ás associações scientificas c as
assignaturas de jornaes technicos, relativos ás profissões
liberaes ;
i) as importancias correspondentes aos gastos correntemente feitos com a compra de livros, materiaes, instrumentos
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e outros aprestos indispensaveis ao exercido de qualquer profissão ;
j) o preço de custo e o aluguel de materiaes, instrumentos
e utensilios indispensaveis ao exercício de uma profissão não
contmercial ou industrial, quando obtidos no periodo considerado para o lançamento ;
k) o aluguel ou valor locativo de immoveis, de~tinados
ao exercido profissional, quando totalmente utilizados ;
l) os alugucis c outros encargos necessarios para manter
a posse ou o uso de bens productores de rendimento ;
m) as commissões e corretagens sobre rendintentos triLutavds ·
n)' os premios de seguro contra fogo, accidentes, inclusive
os do trabalho e de outros riscos, os quacs tenham por fim
garantir o rendimento.
despesas, embora não
Art. 32. São deductiveis todas
pagas.
Art. 33. Quando o contribuinte possuir mais de um local
destinado ao exercício de sua profissão, ser-lhe-á pcrmittido
deduzir as despesas relativas a cada um. Se de permeio estiver
a casa de moradia particular, propria ou alugada, podcr[t
deduzir a terça parte do valor locativo ou do aluguel respdclivo,
bem como as despesas de que trata a alinca d) do art. 31. )
Art. 34. São encargos de viagem e estadia :
I
a) os gastos pessoaes de passagem, conducção, alimcnta~~ão
c alojamento ;
b) os fretes c carretos de volumes indispcnsaveis aos fins
da viagem.
§ 1°. A deducção tem cabitnento, quer se trate de viagem
feita pelo proprietario dos rendimentos, quer por terceiros.
§ 2°. Neste ultimo caso, as importancias respectivas
serão computadas nos rendimentos brutos e deduzidas mediante
solicitação, quando o viajante perceber ordenado ou com missão,
quer seja indemnizado das despesas, quer não.
§ 3°. O aluguel de aposentos para mostruarios c cscripiorios, a remuneração do pessoal auxiliar, as dcspc~as <.lc
corrcspondencia e outras semelhantes são deductivcis, se
correrem por conta de quem viajar.
§ 4°. O pedido de deducção far-se-á na repartiçfto ilscal
encarregada do lançamento, mediante justificação.
§ 5°. Os agentes fiscaes podem exigir os csclarcchncnlos
ncccssarios.
Art. 35. Os juros das dividas pessoaes serão clcductivci:;
mcuiante justificação, devendo o contribuinte indicar o nome
e o endereço do credor ou prestamista, além da importancia
paga annualmente e do titulo da divida.
' Art. 36. As empresas mercantis e industriacs poderão
computar, no calculo do rendimento liquido, as dcducçõcs
deste capitulo que lhes forem applicaveis.
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CAPITULO VIII
Do rendimento liquido

Art. 37. Considera-se rendimento liquido tribut1.vel a
differença entre o rendimento bruto e as deducçõcs permittidas.
§ 1°. Referir-se-ão ambos ao anno civil ou ao commercial,
salvo quanto ás perdas extraordinarias, occorridas no periodo
comprehendido entre a data do ultimo balémço e 1 de maio
do anno do lançamento.
§ 2°. Depois de feita a declaração de rendimentos, taes
perdas serão tomadas em consideração, quando especialmente
solicitado.
CAPITULO IX
Dos rendimentos derivados do con1n1ercio e da indnstria

Art. 38. Os cmnmerciantes e industriaes que exerçam taes
profissões em non~e individual ou em firmas conectivas, bem
como as sociedades por quotas de responsabilidade limitada, pagarão o in1posto sobre a renda na base do rendimento
liquido, determinado pela fórma estabelecida neste capitulo.
§ 1°. Quando estiverem sujeitos ao regulamento do imposto sobre as vendas mercantis, consideram-se rendimentos
liquidos tributaveis os lucros constantes das percentagens
abaixo, sobre a importancia das operações realizadas e
comprovadas pelo valor total do sello sobre aquellas vendas, a
sabet (art. 3°, § 3°, n. I, da lei n. 4.783, de 31 de dezembro
de 1923):
500:000$000
Até ••.••......•.•
500:000$ e 1.000:000$000
Entre
1.000:000$ e 2.000:000$000
)
2.000:000$ e 3 .000 :000$000
3 .000 :000$000
Acima de .........

,

60
,o

5%
4%
3
2

Ot

lo

01

lO

§ 2°. O calculo do rendimento liquido tributavel far-se-á
pela fórma indicada na tabella annexa a este Regulamento.
§ 3°. Quando a totalidade das operações commerciaes
provier de transacções em parte sujeitas ao regulamento do
imposto sobre as vendas mercantis, consideram-se tributaveis
os rendimentos calculados pelos coefficientes de que ttatam os
arts. 38 e 47, se o contribuinte não optar de accôrdo com o
paragrapho unico do art. 52.
§ 4°. Os commissarios em geral serão tributados de
accôrdo com o art. 43.
Art. 39. O rendhnento tributavcl. determinado pela
fórma acima estabelecida, é considerado liquido para o calculo
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do imposto, não sendo perm.ittido abater-lhe qualquer parcella
relativa ás deducções.
Art. 40. A importancia das operações realizadas será
determinada, tomando-se por base o valor total do sello ad. quirido durante o semestre anterior, para pagamento do im·
posto sobre as vendas mercantis (art. 3°, § 3°, lei n. 4. 783, de
31 de dezembro de 1923).
§ 1o. Este valor será o que constar das guias respectivas.
§ 2°. Sempre que os agentes fiscaes julgarem conveniente
tomar-se-á em consideração o que constar dos competentes
livros exigidos pelo decreto n. 16.275-A, de 22 de dezembro
de 1923, e pela circular n. 1 de 16 de janeiro de 1924. expedida pelo Ministro da Fazenda.
Art. 41. O imposto será calculado sobre o lucro correspondente ao valor total das operações mercantis effectuadas em
cada semestre civil.
Art. 42. As firmas conunerciaes farão as declarações de
accôrdo com este Regulamento.
Art. 43. Exceptuadas as sociedades anonymas, os demais·
contribuintes que percebem rendimentos derivados do commercio e da industria, quando não estiverem sujeitos ao regulatnento do imposto sobre as vendas mercantis, serão tributados na base do lucro liquido, calculado por meio de percentagens sobre o algarismo total de negocios, no anno immediatamente anterior ao em que o imposto fôr devido
(art. 3°, § 3°, n. r - b) da lei n. 4.783, de 31 de dezembro
de 1923).
Art. 44. De modo geral, o algarismo de negocio de um
anno ou de um exercício commercial ou industrial é a somma
das vendas realizadas ou das remunerações percebidas como
preço de serviços prestados no decurso do anno ou do exer..
cicio.
Art. 45. O algarismo total de negocios comprehende todos
os elementos constitutivos do preço das mercadorias, inclusive a importancia de despesas incorporadas ao mesmo.
Paragrapho unico. Do algarismo de negocios não será
deduzida a importancia de impostos de qualquer natureza,
sendo, entretanto, abatidos os descontos e outras deducções
feita no valor das mercadorias.
Art. 46. E' considerado algarismo de negocio:
a) quanto ás profissões, cujos lucros não resultam de uma
venda de mercadorias, a totalidade das remunerações percebidas como preço de serviços;
b) quanto ás profissões, cujos lucros decorram da venda
de productos, a somma das vendas realizadas;
c) quanto aos negocios bancarios, a importancia total
dos juros, descontos, agios, commissões, corretagens e qualquer
outra retribuição relativa aos mesmos negocios;
Leis de 1924 -
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à) quanto a ri.egocios de penhores, o valor nominal dos
.
emprestimos.
Paragrapho unico. Quando o exercido profissional comportar operações de natureza mercantil e de prestação de ser~
viços, ou quando o contribuinte operar por conta propria ou
conjuntamente por conta de terceiros como representante,
agente ou intermediaria, o algarismo de negocias é a somma
das receitas que promanam dessas fontes.
Art. 4 7. A tabella de coefficientes de lucro liquido será
orga:n:iza.da. por uma cornmissão tecbnica nomeada pelo Ministro da Fazenda, sendo constituida de funccionarios e representantes autorizados do commercio e das industrias.
Art. 48. A tabella será valida por trcs annos (art. 3°,
§ 3°, n. III - lei n. 4. 783 citada).
Art. 49. Quando o algarismo total de negados provier
de operações differentes e para as quacs a tabella especifique
coefficientes, é facultado ao contribuinte indicar as parcellas
. das transacções relativas a cada coefficiente.
Paragrapho unico. Neste caso o rendimento liquido total
será calculado pela somma dos rendimentos correspondentes
ás operações indicadas.
Art. 50. Se constar das declarações a natureza das ope~
rações sem indicação dos valores correspondentes, o rendimento total tributavel será determinado por um coefficiente
igual á média dos especificados na ta bella, para as operações
referidas.
Art. 51. O rendimento tributavel, determinado por meio
de coefficientes, é considerado liquido, não estando sujeito
a ded.ucção algwna.
Art. 52. Na 1• categoria, o imposto tanto póde ter por
base o rendimento reahnente verificado no armo anterior,
como o calculado por meio de coefficientes.
Paragrapho unico. O contribuinte, no acto de fazer a declaração, optará expressamente por uma das bases, juntando,
no primeiro caso, documentos sufficientes para comprovar o
rendimento real. Applicar-se-á~ então, o disposto nos arts. 54
e 55.
Art. 53. Na hypothese do artigo anterior, considera-se rendimento bruto a totalidade das importancias em dinheiro, cor~
respondentes ás transacções mercantis, ás prestações de serviço
ou ás operações lucrativas, ligadas ao exercicio da profissão.
Art.. 54. Além das deduc~ões constantes do capitulo vn,
que forem applicaveis ao calrnlo do rendimento tributavel,
referido no artw 52, serão consideradas mais as seguintes:
a) quanto ás empresas que vendam unicamente merca~
dorias: o preço da acqtúsição dos artigos, o custo dos transportesp os seguros, as embalagens e outras despesas semelhantes;
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b) quanto ás que tiverem por fim a fabricação de prodttctos: o custo daa materias primas e das varias mercadorias
consumidas na fabricação, as despesas de mão de obra e outras
especiaes de manufactura.
Patagrapho unico. Em re1ação a umas e outras:
a) os prejuizos relativos ás transacções commerciacs,
quando não forem compensados por qualquer f6nna;
b) as quotas destinadas á depreciação de materiaes, machinisnlos c installaçõe!S ou de patentes de invenção que figurem no activo da empr~sa, desde que representem perda
real de valor, deCútt'ente do ten1po e do uso;
_
c) as quotas razoaveis de amortização de crcditos in..
certos;
.
d) os juros de dividas contrahidas para o desenvolvimento da empresa.
Art. 55. Os rendimentos derivados do commercio e da
industria, quando a exploração estiver a cargo de empresa
constituida etn sociedade anonytna, serão tributados na fórma
estabelecida nos capitulas x e XI.

SEGUNDA PARTE
Do imposto sobre os rendimentos liquidas da~ sociedades anonymas, dos contractantes de servi~~
de utilidade publica e dos residentes fóra do
paiz
CAPITULO X
Dos t"endimetJ.to8 ttihttlàveis das ~eledád~s anonymaa

Art. 56. São tributaveis ó~ r-endintéb.tos Hquíâos das so-ciedades anonymas, naéionaes c extra:ngeiras, qtte íttnccíonem
no Brasil (art. Jo, § 4° da lei n. 4.783, de 31 de dezembro
de 1923).
Art. 57. O imposto será devldà pelas sociedades que percebam tendimentos cotnprehendidos em qualquer uma das
categoríàs do art. 1<1,
Art. 58. O lançamet'lto dt> imposto far-se-á em nome da
matriz ou dás filiaes :ho Brasil, qUando a matriz funccionar
no cx:trangeiro.
Art. 59. As sociedàdes, que tenham séde no extr~ngeiro,
pagarão o imposto sobre o rendimento liquido que lhes f6r
apurado dentro do térritorio nacional (art. 31; n. 1, da
lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922).
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Paragrapho unico. Entender-se-á como rendimento apurado no Brasil a totalidade dos lucros líquidos, produzidos
· no territorio nacional.
Art. 60. Para os fins do imposto, consideram-se rendimentos brutos as receitas percebidas durante o anno commercial ou industrial.
Art. 61. No calculo do rendimento liquido das sociedades
anonym.as, além das deducções mencionadas no capitulo vn
e no art. 54, serão computadas as seguintes:
a) as quotas creditadas ao fundo de reserva e destinadas
a prevenir perdas de capital até 10% do rendimento liquido,
·no maximo;
b) as quotas razoaveis, creditadas ao fundo de depreciação e destinadas á restauração das installações e á sub-·
stituição de machinismos;
c) os juros de dividas applicadas no desenvolvimento da
empresa;
d) os ordenados, as gratificações, as bonificações e
quaesquer outras remunerações aos membros da directoria e
conselho fiscal ;
e) as quotas destinadas· á constituição de fundos de pensões, instituidos em virtude de lei;
f) as importancias correspondentes ás garantias de juros
concedidas pelos Poderes Publicos.
Paragrapho unico. Em 1924 as quotas destinadas ao
fundo de depreciação ficam limitadas a 1O0 /o do rendimento
liquido.
Art. 62. O rendimento liquido tributavel das sociedades
anonymas será a differença entre o rendimento bruto e as
deducções permittidas neste Regulamento.
Paragrapho unico. A tarifa das taxas será applicada ao
rendimento liquido tribntavel definido ne:~te Regulamento e
que exceder ás deducções abaixo discriminadas.
Quando o rendimento liquido fôr inferior a 20°/o inclusive,
do capital realmente applicado, deduz-se do rendimento liquido
a importancia correspondente .a 4 °/o do capital;
quando fOr maior que 20 °/o e até 25 °/o deduz-se 8 °/o;
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Art. 63. Respeitadas as disposições deste capitulo, tomar-se-á como base do imposto o lucro liquido, revelado pelos
balanços semestraes ou annuaes, conforme estabelecerem os
estatutos da sociedade.
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Art. 64. Quando as sociedades anonymas distribuirem
além dos dividendos, qualquer outro interesse aos accionistas,
ou utilizarem qualquer importancia do fundo de reserva ou
de outros, para essa distribuição ou para entradas de acções
novas ou velhas, as quantias respectivas ficarão sujeitas ao
imposto, se não tiverem sido anteriormente tributadas.
Art. 65. As sociedades anonymas deduzirão e reterão
dos rendimentos que pagarem a terceiros, excepto dividendos,
a importancia do imposto por estes devida ao Thesouro Nacional, de accôrdo com as listas nominativas, enviadas pela
repartição competente.
Paragrapho unico. Nos termos deste Regulamento, essa
importancia será recolhida á repartição encarregada da arrecadação da Receita, situada no districto fiscal, onde estiver
a matriz social ou a filial responsavel pelo imposto.
Art. 66. As sociedades anonymas declararão os seus rendimentos liquidos semestraes ou annuaes, comprovando o
allegado com o balanço e outros documentos justificativos
das parcellas deductiveis e do rendimento bruto, a que se
refere este capitulo.
Art. 67. Os rendimentos expressos em moeda extrangeira
serão convertidos ao cambio do dia em que fôr subscripta a
declaração.

CAPITULO XI
Dos rendimentos liquidos dos contractantes de serviços
de utilidade publica

Art. 68. Os rendimentos liquidas das pessôas physicas
ou juridicas, contractantes de serviços de utilidade publica,
serão tributados de accôrdo com o disposto neste capitulo.
Art. 69. Os rendimentos da exploração de contractos
celebrados com os Estados e Municipios estarão isentos do
imposto, quando os respectivos governos participarem dos
lucros dos contractantes, quer por meio de sommas fixas, quer
por meio de quotas proporcionaes, ou estiverem obrigados ao
pagamento de garantia de juros ou á elevação de tarifas.
Art. 70. Se houver contractos celebrados com os Governos da União, dos Estados e dos Municipios, o imposto
recahirá sobre a parte dos rendimentos correspondentes ao
contracto com o Governo Federal, quando se verificarem os
casos do artigo anterior.
Paragrapho unico. Os rendimentos liquidas tributaveis
serão calculados em relação ao capital necessario ft execução
do contracto federal.
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Art. 71. Oa 1eDdimentoB liquidas dos
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de obratl de utilid~d~ publica serijo
clat&itiCEUWfi na 4a ça,tegoritl.
Art. 72. Applica.m-.se aofj c;Qp.tta,.ctantes to®s aa disposic&a ~to Regulamel).to, rela.tivaij ás pessôas physicas, sociedades nwcapti3 e eoc.Wd~s anon~.
An,. 73, No cornputQ da renda liquida das empresns
que eXPloram fierviços de \ltilid.ade publica, mediante tarifas

fixadas em co;ntracto, além Q(ls deducções do:> ca,pitulos vn
e x, é pen:nittido ded~ir wais aa quota-e referentes (art. 3°,
§ 5°, da lei n. 4.783, de 31 de dezembrQ de 1923):
a) áa despeS~$ oom QbJ."~ ~ovas durante o ~p.no, inclusive
as de m~terial AdQuirido pa.f:~ tal 6m;
b) á çaustit\lição do fundo de amortização do valor dos
bens reversiveis,
.
§ 1°, Go!:ia.rão da~ vantager1s deste artigo a~ empresas
que apresentRrem at~ 31 d~ março a relação documentada
das despean.a feit~~ çClll). obra.s uovas e com a acquisição de
material a ella~ defltiPado, <lurante o anno precedente ou no
periodo anterior de 12 mezes consecutivos ao ultimo balanço.
&ta remção dev~r4 ~er ~P.tJ;~gye á repartição fiscal competente. M 3éde da eWPiil~a, QU :p.o lugar onde eQtiver situado.
o escriptorio ou estabelecimento principal desta.
§ 2°. São consideradas obras novas as que contribuirem
para valorização dos bens sociaes, quer como primeira installação, quer como am~lil!-t;ão das ,:nesmas.
§ 3°. Serão tributaveis as importancias que não fôrem
applicadas durante o anno.
i 4o, CalcvJii.\"·t~-á li quota, a que ~e refere a alinea b)
deste artigo, de accOrdo com os pra~s d9s contractos de concessão e valor dos bens rcversiveis constantes dP. balanç''·

CAPITULO Xll
QQe rendimentos produzidos no paiz e pertencentes a
resid~nt~s no extrangeiro

M. '14. Oa nmdimmtos produzidos no territorio nacional
e pertencentes aos residentes no utrangeiro serão tributados,
sempre que fOr possivel adaptar a arrecadação nas fontes de
rendimento.
Art. 75. As filius, suocursaes e agencias das firmas commerciaes e das sociedades anonymas, que tiverem séde no
enrangeiro, são obrigadas a adoptar proce~~os de escritt
pturação commercial, que demonstrem a somma total dos
lucros verificados em negocias realizados dentro do paiz.
I 1•. Ficam dispensadas dessa obrigaç5.o as que tiverem
todos os rendimentos isentos.
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§ zo. Quando existir mais de uma filial; succursal ou
agencia no Brasil e uma dellas centralizar a contabilidade
de todas, ficará 'restricta a esta a obrigação de que trata
este artigo, fazendo as demais as communicações devidas ás
estações fiscaes dos seus distrlctos.
§ 3°. Os prazos de que tratam os a!ts. 77 e 83 extender-se-ão até 1 de maio para as emprezas que tiverem séde
no extrangeiro.

TERCEIRA PARTE
Da arrecadação do imposto
CAPITULO XIII
Das informações nas fontes de rendimento
Art. 76. Todas as pessôas que, por si ou como representantes de terceiros, pagarem rendimentos derivados da 2a categoria e da 3a, serão obrigadas a prestar informações quanto
ás sommas pagas, nos termos deste Regulamento.
Art. 77. Até 1 de abril de cada anno, as pessôas acima
mencionadas enviarão ás repartições fiscaes, situadas na séde
de suas residencias, as informações devidamente nssignadas,
com a relação dos nomes, das respectivas importancias liquidas e dos endereços dos que receberam os rendimentos
durante o anno anterior.
Art. 78. A informação especificará as importancias correspondentes a cada uma das categorias.
Art. 79. Os chefes das repartições do Governo Federal
presta.rão informações á estação fisr.al, situada na séde de sua
repartição, sobre os renclimentos pagos aog seus subordinados
no annr' anterior.
Art. 80. As autoridades superiores do Exercito, da Armada e da Policia do Districto Federal providenciarão, de
accôrdo com os regulamentos militares, sobre a entrega das
informações ás repartições fiscaes.
Art. 81. A inobservancia do disposto neste capitulo dará
lugar á multa estipulada neste Regulamento, a qual será applicadapeloschefesdasrepartições fisca.es, situndas nas capitaes
dos Estados e no Districto Federal.
Art. 82. Não figurarão nfl.s informações prestadas. pelos
estabelecimentos bancarias os iuros dns contas correntes relativas ao commercio.
·
Paragrapho unico. Os chefes das repartições de lançamento
poderão, entretantO, em casos especiaes, solicitar :13 informacões acima. sendo os bancos obrigadof) ~J fornecP-1-r~r~
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CAPITULO XIV
Das declarações

Art. 83. Os contribuintes suj~itos ao imposto sobre a
renda ficam obrigados a declarar, até 1 de abril de cada
anno financeiro, qual a importancia dos seus rendim.ento~
tributaveis, na fónna deste Regulamento.
Art. 84. As declarações serão entregues á repartição competente, situada na localidade onde estiver a residencia do
contribuinte ou a séde do seu estabelecimento principal.
Paragrapho unico. Os rendimentos classificados na mesma
categoria, quando provenientes de uma ou de varias fontes
e quando percebidos em uma ou mais localidades, darão lugar
a uma só declaração, que conterá a discriminação de uma~
e outras, bem como as im.portancias respectivas.
Art. 85. O contribuinte, que possuir rendimentos classificados em duas ou mais categorias, fará uma declaração unica.
Art. 86. As declarações obedecerão aos modôlos annexos
a este Regulamento.
Art. 87. Quando motivos de força maior, devidamente
justificados perante o chefe da repartição arrecadadora competente, impossibilitarem a entrega da declaração no prazo
acima estabelecido, póde o respectivo chefe prorogar este prazo
por mais 30 dias, no maximo.
Paragrapho unico. Findos os prazos, a falta de declaração
dará lugar ao lançamento ex-o.f/icio.
Art. 88. As declarações serão assignadas pelos contribuintes ou por seus representantes.
Art. 89. Constarão das declaracões o rendimento bruto
e as deducções permittidas de accôrdo com o capitulo vn.
Art. 90. E' facultado ao contribuinte solicitar até 1 de
abril a revalidação da declaração anterior.
§ to. Quando o contribuinte transferir, de um município
para outro, a sua residencia ou a séde do seu estabelecimento,
fica obrigado a fazer as necessarias communicações ás repartições arrecadadoras competentes e perante a do municipio,
para onde se mude, a renovar o pedido de revalidação.
§ 2°. As declarações revalidadas estão annualmente sujei.tas á revisão e serão consideradas inexistentes quando o
chefe da repartição de lançamento tiver seguros elementos
de prova para as suppôr contrarias á verdade, em prejuizo
do fisco.
§ 3°. As repartições fiscaes são obrigadas a transmittir,
umas ás outras, as communicações que receberem.
Art. 91. Uma declaração considerada inexistente d:J
tugar ao lançamento ex-officio.

Aai'OS DO PODER EXECUTIVO

137

Art. 92. As firmas commerciaes e as sociedades anonymas
entregarão as declaraç: es na data prevista no art. 83.
Art. 93. As declarações poderão ser entregues á repartição fiscal, em mão propria ou em carta registrada, pelo correio, a qual trará exteriormente o endereço do remettentc.
Art. 94. As communicações de transferencia de domicilio
para fóra do paiz, as de transferencia de residencia ou de
séde de estabelecimento de um municipio ou de um districto
fiscal para outro e a declaração de rendimentos de que
tratam o § 4° do art. 14., o § to do art. 90, o art. 93 e o
art. 145 serão entregues ás repartições designadas nestes
·
artigos.
§ 1o. As communirações e as declarações acima mencionadas serão entregues em mão propria ou em carta registrada, pelo correio, a qual trará exteriormente o endereço do
remettente.
§ 2°. A repartição é obrigada a dar o competente recibo
e a registrar a entrega da declaração ou a communicação em
livro especial e a transmittil-a á repartição interessada quando
se tratar de communicações para fins do cadastro.
§ 3°. O recibo exonera o contribuinte de penalidade.
Art. 95. E' obrigação de todo contribuinte fazer, espontaneamente, a declaração dos seus rendimentos, dentro do
prazo marcado neste Regulamento.
Art. 96. As repartições fisca.f$ terão á disposição dos contribuintes formula..s impressas para as declarações.
Art. 97. Quando o contribuinte quizer corrigir a sua
declaração já entregue. poderá fazel-o, mediante requerimento.
Paragrapho unico. Os pedidos de correcção serão acce1tos
antes da publicação do lançamento.

CAPITULO XV
Da l'evisão das declarações

Art. 98. A revisão das declarações será feita pelo chefe
da repartição de lançamento, auxiliado por seus subordinados
immcdiatos, sob sua responsabilidade directa.
Art. 99. Far-se-á a revisão, mediante elementos certos,
esclarecimentos verbaes e escriptos solicitados directamente
aos contribaintes e outros meios facultado~ neste Regulamento.
Art. 100. Os funccionarios do Imposto sobr0 a Renda não
poderào exigir dos contribuintes a exhibição de livros de contabilidade ou documentos de natureza reservada, relativos ás
suas receitas e despesas (1c1 n. 4. 783, de .31 de dezembro
de 1923).
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Art. 101. Os tabelliães de notas ou serventuarios que exer~
cen1 funcções de notaria publico enviarão á estação fiscal competente, dentro de cinco dias, depois de lavrada a escriptura
de hypotheca ou cessão, transfercncia ou subrogação dos creditas hypothecarios, uma guia, contendo a data da escriptura,
o valor do emprestimo ou do contracto, a taxa convencional
dos juros, nome, profissão c domicilio do credor e do devedor,
a situação do immovel e o prazo, fóru1a c condição do pagamento do capital e juros. Na hypothese de terem sido os juros
incorporados em titulas representativos da obrigação principal
a guia mencionará expressamente essa circumstanica.
§ 1°. Nos casos de novação, reforço, prorogação, alte·
ração (comprehendida a subrogação), cessão ou quitação de
obrigações garantidas por hypothecas, ou de remissão desse
onus, os serventuarios referidos neste artigo não lavrarão a
respectiva escriptura sem que seja exhibida a prova d.e quitação do imposto.
§ 2e». Se a hypotheca tiver sido constituida por instru..
tnento particular não será inscripta nem averbada no registro
dos immoveis sem que conste ter sido apresentada á repartiçft.o
arrecadadora ·competente.
§ 3°. O offidal a cujo cargo estiver o registro dos immoveis
(registro geral de hypotheca), no caso de quitação por instrumento particular, ou si fôr requerido o cancellamento da
inscripção da hypotheca, nos termos do art. 851 do Codigo
Civil, exigirá dos interessados, antes de fazer a averbação, a
prova da quitação do imposto.
§ 4°. Os tabeliães de notas ou serventuarios que exercerem funcções de notario publico enviarão, tambem no prazo
de cinco dias, communicações das quitações, totaes ou parciaes,
dos emprestimos garantidos por hypotheca.
Esta communicação compete aos officiaes do registro d~
immoveis, quando Re derem as quitações por instrumento particular.
§ 5°. As estações fiscaes, que receberem os documentos
acima, são obrigadas a remettel-os ás repartições de lançamento.
Art. 102. Serão igualmente obrigados a prestar as informações que lhes forem solicitadas, de accôrdo com as instrucções expedidas pelo Ministro da Fazenda :
I, todo aquelle que habitualmente se encarregar de receber juros, de comprar e de vender cambiaes e valores de bolsa
por conta de outrem - quanto ás operações effectuadas em
nome dos seus clientes ;
II, as companhias de seguro, quaesquer que sejam as suas
nadonalidades e formas de constituição - sobre o pagamento
de pensões aos contribuintes ;
III, os commerciantes sujeitos ao imposto sobre as vendas

AQTOS DO PODEB. EXECUTIVO

139

mercantis- quanto aos langamentos etfectuados nos competentes registros de vendas a prazo e á vista ;
IV, as repartições publlcas, bem como as juntas commerciaes - quanto ás informaç6es, que possuirem, concernentes
ás indicações relativas aos rendimentos dos contribuintes;
V, os officiaes de registro de titulos e documentos quanto aos contractos de locação de serviços, profissionaes
ou não, bem como os de empreitadas, construcções e outros
registrados em seus cartorios.

CAPITULO XVI
Do lançamento do imposto
Art. 10:t Far-se-á o lançamento do imposto em listaR nominnes, que serão publicadas no~ de junho.
Paragrapho unico. Os exactores notificarão os contribuintes, em carta registrada, pelo correio, quanto aos lançamentos constantes das listas nominaes, immediatamente depois
de as ter recebido.
Art. 104. Estas listas conterão o nome do contribuinte,
seu endereço, a importancia do imposto e as das multas relativas ao lançamento ex-otficio.
Paragrapho unico. Para cada districto fiscal haverá uma
lista de lançamento.
Art. 105. O contribuinte será incluldo na lista da localidade onde tiver sua residencia principal ou a séde de seu estabelecimento.
Art. 106. Salvo quanto ás modificações autorizadas por
decisão superior, os ext:l.ctores não alterarão as listas, sob pena
de responsabilidade.
Art. 107. Quando fôr necessario, far-sc-á o lançamento
em listas supplementares.
Paragrapho unico. Proceder-se-á em relação a estas listas
de accôrdo com o paragrapho unico do art. 103.
Art. 108. Os exactores, logo que receberem as listas das
suas circumscripções, notificarão os contribuintes, pela imprensa ou por carta.
Art. 109. As taxas do imposto recahirão sobre o conjunto
dos rendimentos liquidas de cada uma das categorias.

CAPITULO XVII
Do lançamento "ex-officio"
Art. 110. O lançamento ex-officio terá lugar quando o
contribuinte:
a) não fizer a. declaração dos seus rendimento~:
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b) fuer uma declaração falsa e a repartição de lançamento tiver elementos para contradictal-a.
Art. 111. O lançamento ex-officio será sempre precedido
do pedido de esclarecimentos, verbalmente ou por escripto.
§ to. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser respondidos dentro de 10 dias, no maximo, contados da data em
que tiverem sido feitos.
§ 2°. Passados esses 10 dias, o contribuinte será notificado de que está sujeito ao lançamento ex-officio, caso não
sustente a sua declaração, dentro do prazo improrogavel de
15 dias.
§ 3°. A notificação será feita por escripto e entregue em
mão propria ou em carta registrada, pelo correio, archivandose o recibo. Em livro competente será annotada a datarespectiva, a partir da qual se contará o prazo.
Art. 112. Os lançadores só poderão impugnar os esclarecimentos quando díspuzerem de elementos seguros de
prova.
Art. 113. No caso mencionado na alinea a) do art. 110
o lançamento ex-officio será baseado nos elemento~~ que :1. r<'~
partição procurará obter.
Art. 114. Far-se-á o lançamento ex-officio, em todor-; o:,
casos, com multa.
CAPITULO XVIII
Da arrecadaçlo nas fontes de rendimentos

Art. 115. Tem lugar a arrecadação nas fontes, quando
o contribuinte receber de uma só pessOa e em um só local a
totalidade dos seus rendimentos, classificados na 2• categoria
ou na 3•.
Art. 116. Todas as pessOas que, por si ou como representantes de terceiros, pagarem rendimentos derivados das
duas categorias acima, serão obrigadas a deduzir das quantias respectivas a importancia do imposto, de accôrdo com as
listas nominaes que receberem das repartições arrecadadoras.
Paragrapho unico. Dentro de 30 dias recolher-se-ão aos
cofres das repartições competente.-; as importancias assim
deduzidas.
CAPITULO XIX
Das rec1amações e recursos

Art. 117. Dentro de 10 dias, a partir da data da publicação das listas, as estações fiscaes receberã.o a~-:; reclamações
dos contribuintes.
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Art. 118. Logo que taes reclamações forem despachadas,
os exactores darão immediato conhecimento aos interessados.
Art. 119. Dos lançamentos e dos despachos acima haverá recurso para instancia administrativa superior.
§ 1°. O prazo para o recurso do lançamento termina ent
15 de julho.
§ 2°. O contribuinte p6de recorrer das decisões de suas
reclamações dentro de 15 dias depois de notificado.
CAPITULO XX
Do pagamento do imposto

Art. 120. Os pagatnentos serão iniciados em 1 de julho.
Art. 121. Os exactores são obrigados a activar a cobrança
do itnposto, dentro dos prazos marcados nos artigos abaixo.
Art. 122. Quando a importancia do imposto exceder de
200$ será dividida em tres quotas iguaes, cobradas e pagas;
successivamente, dentro dos prazos seguintes: a primeira, até
31 de agosto; a segunda, até 31 de outubro, e a terceira, até
31 de dezembro.
Paragrapho unico. As importancias do imposto serão
calculadas despresando-se a fracção de mil reis.
Art. 123. E' facultado ao contribuinte pagar uma ou mais
quotas antecipadamente.
Art. 124. As que não forem paga:; dentro dos respectivos
prazos serão cobradas com a multa de 10 %, salvo quando
o lançamento fôr contestado nos prazos regulamentares.
Art. 125. Quando houver listas supplementares e decisões que alterem lançamentos depois (le decorridos os dous
primeiros periodos para pagamento das quotas, estas serão
pagas sem multa dentro do periodo seguinte.
§ 1o. Quando as listas supplementares forem organizadas
até 30 de novembro, o pagamento será feito de uma só vez,
até 31 de dezembro, sem multa.
§ 2°. Quando houver listas e decisões que alterarem lançamentos até 31 de dezembro, será paga a somma das tres
quotas até 31 de março, sem a multa do art. 124.

CAPITULO XXI
Da fiscalizaçi[o e dae penalidades

Art. 126. A fiscalização compete especialmente ás repartições encarregadas do lançamento, de accôrdo com as
leis, regulamentos e instrucções em vigor.
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Art. 127. Prestarão aUltilio á ftséaliMção, dentro das
attrlbui~es:
'
a) a Recebedoria do Distrlcto Federal, as Delegacias
Fiscaes, as Atfandega.s, as Mesàs de Rendas e as Colléctorias
Federaes nos Estados;
b) a~ Camaras Syndicaes de corretores, os tabelliães, a
Inspectona Federat dos Bancos. os escrivães c officiaes do registro de inunoveis, obrigados todos a fornecer ás repartições
competentes os esclarecimentos que lhes forem solicitados;
c) as juntas commerciaes ou repartições que suas vezes
fizerem, as quaes não atchivarão distractos ou alterações de
contractos de sociedades commerciaes ou por quotas, actos
de assembléas ~aes de sociedades anonymas ou em commandita, por acções, nacionaes ou extrangeiras, que alterem
os seus estatutos e documentos relativos á liquidação ou dissolução de qualquer sociedadet sem a prova de quitação do
imposto sobre a renda.
Art. 128. Os serventuarios de jttstiça, fedcracs ott estadoaes, não poderão fazer autos ou processos conclusos aos
juizes, sem que as ps.rtes provem ter pago o imposto sobre
os seus rendimetttos tributaveis. Igualmente, os tabelliães
de notas ou serventuarios que exerçam funcções de notario
publico, federaes ott estadoaes, não poderão lavrar escripturas
de venda ou trànspasse de estabelecimentos fabris ou cornmerciaes, distractôs de sociedades, liquidação ou dissolução
de sociedades e quaesquer alterações referentes aos mesmos
estabelecimentos e sociedades, sem que seja transcripta na
escriptura a prova da quitação do imposto.
Art. 129. As contravenções deste Regulamento serão
punidas mediante processo administrativo.
Art. 130. Os funccionarios, aos quaes competir impór
as multas estipuladas neste Regulamento, não terão direito
a parte alguma das mesmas.
Art. 131. As contravenções do disposto no capitulo XIII
e nos arts. 75, 101, 102, 116 e 127 deste Regulamento serão
punidas com tnultas de 500$ a 2 :000$000.
Art. 132. Quando houver lançamento ex-officio, a multa
será catculada sobre a importancia do imposto, na razão de
60 %, no caso de falta de declaração, e na de 75 %, no caso
de· declaração falsa.
Art. 133. Se o contribuinte embaraçar a acção fiscal, ou
se tendenciosamente occultar, por qualquer forma, a somma
real dos rendimentos tributaveis, seus ou de outrem, fica Stljeito á multa d~ 2:000$000.
Art. 134. As penalidades serão impostas pelos chefes das
reparti~s ·de là~ento.
Paragtãpho unico. Aos e:ll:actores compete impôr a multa
de que trata o art. 124.
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Art. 135. As multas serão dobradas nos casos de reincidencia.
Art. 136. Compete ao Ministro dEL Fazenda impôr a multa
maxima de 20:000$000.
Art. 137. Das pe:nalidâdes impostas haverá recurso para
instancia administrativa superior.
Art. 138. As multas referentes ao lançamento ex-officío
constarão das listas nominaes, sem indicação de motivos.
CAPITULO XXII
Disposições transltorias
Art. l .<9. Durante o exercido de :92·Lr o Ministro da
Fazenda poderá prorogar qualquer dos prazos eStabelecidos
neste Regulamento.
Art. 140. A tabella de coefficientes~ a que se refere o art. 3°,
§ 3°, rt. n da lei n. 4.783, de 31 de dezembro de 1923, será
organizada pela administração publica para vigorar no exercício de 1924.
Art. 141. No exercido de 1924 ficam isentos do imposto
os juros dos emprestimos feitos sob garantia de propriedades
agricolas. Para os effeitos da isenção são consideradas como
propriedades agricolas as fazendas de criação de gado de
qualquer especie, os cacauaes, seringaes de "hevea brasiliensis"
e castanha de "bertholetia excelsa", castanhas do Pará, e
outros terrenos, onde se desenvolve a industria extractiva
(art. 24, da lei n. 4.625, de 31 de dezembro de 1922, revigorado
pelo art. 12 da lei n. 4.783. de 31 de dezembro de 1923).
Art. 142. No exerclclo de 1924 as taxas do imposto que
recahirem sobre o conjunto dos rendimentos de cada uma
das categoriaa referidas no art. to serão as constantes da seguinte tarifa:
1• classe: ........•••.... Até 10:000$
20:000$
2• classe : Entre 10:000$ e
30:000$
20:000$
3• classe:
»
60:000$
4a cla$Sé:
30:0001
60:000$
100:000$
5• classe:
100:000$ J 200:000$
6- dasse:

,,

7•
8•
9B
lOS

'

,,
,

)
200:000$ J
classe:
)
300:000$
classe:
400:000$
classe:
Acima de
classe: .•..•..•

•

,•

300:000$

400:000$
500:000$
500 :000$

isentos

0,5%
1%
2%
3%
4%

(meio por cento).
(um por cento).
(dous por cento).
(tres por cento).
(quátro por cento).
5% (cíttco por cento}.
6% (seis por cento).
7% (sete por cento).
8% (oito por cento),

Art. 143. No calculo do imposto ter-se-á em consideração
que a3 tnxas rec~hem sobre a porção de rendimento comprehendida. entre os limites assígnalados em cada classe da tarifa;
como indica a tabella annexa a este Regulamento.
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Paragrapho unico. A importancia total do imposto será
a somma das parcella>~ correspondentes a cada classe da tarifa
até o limite indicado pelo valor do rendimento considerado.
Art. 144. Os contribuintes, qualquer que seja a importancia
da sua renda, são obrigados a prestar os esclarecimentos que
· lhes forem solicitados para a organização do cadastro, sob
pena de multa de 50$ a 2 :000$, imposta pelo chefe da repartição competente.
Paragrapho unico. Quando taes informações forem solicitadas em boletins, estes deverão ser devolvidos dentro de
20 dias.
Art. 145. Para os fins do cadastro, sempre que um contribuinte transferir sua residencia de um para outro districto
fiscal, deve communical-o á repartição do seu districto, sob
pena de multa de 50$ a 2: 000$, imposta pelo chefe da repartição do districto para onde se transferir.
Art. 146. Os papeis necessarios ao lançamento e as guias
de pagamento do imposto estão isentos de sello.
Art. 147. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro; 4 de setembro de 1924.- R. A. Sampaio
Vida!.
ANNBXO I
TABELLA A QUB SE REFERE O ART. 143 DESTE REGULAMENTO

Classe
1• classe ...

Até 10:000$
2n:OOO$

2l clase... Entre 10:1nl$ e
3aclasse•••
20:000$ •
4ll classe ...
30:000$ •
5& ctaase•••
60:000$ •

•
•
•
•
•
•

Porção de rendlmento trlbutavel

6ll classe...
100:000$ •
7•ctaase•••
200:000$ •
sa ctaae•••
300:000$ •
gadllse •.•
• 400:000$ •
toa classe... Acima de 500:000$

30:000$

60:000$
100:000$
200:000$
300:000$
400:000$
500:000$

1

~

Parcellas

Imposto

r-

Isento
10:000$000 0,5%
10:000$000
lo/o
30:000$000
2%
40:000$000
3%
100:000$000
4%
100:000$000
5%
100:000$000
6%
100:000$000
7%
8%

50$000
100$000
600$000

1:2DO$()()()

4:000$000
5:000$000
6:000$000

7:000$000

00$000
150$000
750$000
1:950$0()0
5:950$000
10:950$000
16:950$(XX)
23:950$000

AppUcação. - Calculo de um rendimento tributavel de
45:000$000.
Sendo de 45:000$000, o rendimento está comprehendldo na
t• classe, na 2-, 3a e 4a, da seguinte fórma:
na
na
na
na

ta
2a
3a
4a

classe .••••.•
classe .•.••••
classe .••••••
classe ..•••• ~

Rendimento •••

Porção trlbutavel Taxas

Parcellas

10:000$000
10:000$000 0,5 o/o
10:000$000
1%
15:000$000
2%

Isento
50$000
100$000
300$000

------

45:000$000 Imposto

---450$000
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Para se obter rapidamente a importancia do imposto a pagar,
toma-se a diHerença entre o rendimento e o limite maximo da
classe anterior á que o comprehendc.
Limite maximo da classe anterior o • • • • •
Rendimento tributavel •••• o • • • • • • o o • • • o

30:000$000
45:000$000

Differença ...•..•.••..•. o • • • •

15:000$000

Mulliplica-se esta differença pela taxa da classe correspondente
ao valor do rendimento e somma-se o producto com o imposto
consignado na tabella para classe anterior.
15:000$000
X 2 °/ 0
300$000 4- 150$000

300$000
450$000

Qual o imposto sobre um rendimento tributavcl de 1. 720:0UU$0UO?
1~ 720:000$000 - 500:000$000 = 1. 220:000$000
1 . 220:000$000 X
8 oIo
=
97:600$000
97:600$000 4r 23:950$000 =a 121:550$000
O imposto é de 121 :550$000.

ANNEXO li
TABELLA A QUE SE REFERE O ART·

OPERAÇOES REALIZADAS

38- §•2o

PARCELLAS
DAS
OPERAÇOES
SUJEITAS ÁS
TAXAS

SOM MA
DANDO O
RENDIMENTO
TRIBUTAVEL

-··-----------

--·--·-·Até 500:000$000....... ••• • •• . •• . •• • • •••••••• .•• • . 6 %

Entre 500:000$ e 1.000:000$000...
500:000$000 5
•
1.000:000$ e 2.000:000$000... 1.000:000$000 4
•
2.000:000$ e 3.000:000$000... 1.000:000$000 3
Acilua de 3.000:000$000............. • • • • .. .. .. • • .. 2

%

%
%

%

30:000$000
25:000$000
40:000$000
30:000$000

30:000$000
55:000$000
95:000$1XXJ

125:000$000

-------------------------------------------------ANNEXO 111
N. I
REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Esta~~·: ••...•••••••••••......••...•.•.•

Entregue cru •••••••••••

MunlClplo ••..•••...........•....••.•.......•.... ..............••
Repartição arrecadadora (1) .•••••••••.•• N. do registro (2), •••••••
(1) É a repartição situada no districto fiscal, á qual será entregue a declaração.
(2) É o numero do registro do contribuinte no cadastro da repartição fiscal.
Lei~

de 1924 -

Vol. III

10
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2•, 311. e 4a categorias

MODELO N. 1

IMPOSTO SOBRE A RENDA

Declaração de rendimentos
Subscripta em •••• de ••••••••••••••••• de 192••.•
por (3) .......................................................... .
residente em (4) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
rua ....•••.•.•.....••..••••. n •••••...•..••.. ou (5) •...••...••...•
Profisslo do declarante (6) •...•..••.•..•...•.••....••...•........
4

••

........................ . ............
..........................................................................................
"

(asslgnatura)
I (VERSO)
2'

categoria - Rendimentos de capitaes e valores mobiliarias

Rendimentos brutos (1). . . • • . • • . • • . . . . • . • . . . . . • . . . . . • • • • •.. J.•.
Deducções : (2)
Art. 30. - alinea b ••••.•••.•..•••.• ••.•••••
Art. 31.

»

e•.•.••. •....••••.••••.•..

:a

g .••••• .••••••••••••••••.•

,.

a•••.• .•.••••.•...........

•

b .••.••••• ••••••••••••••••

•

d•••••••••••••.••.••.•.•••

»

e •...•••••.••••••........•

• •• •$ • ••

•• . •$ •••
• •• . $ •••
• ••• f, •••

• •• . $ •.•
• •• •$ •••

,

.... ...

(3) Nome por extenso.
(4) Lugar onde o declarante tem sua residencia ou a sédQ do

seu estabelecimento. Em caso de pluralidade declare todas e o
lugar da principal.
(5) Nome por que é conhecido o lugar da residencia principal
quando não houver designação da rua.
(6) O declarante indicará quaes são as suas occupações profissionaes.
(1) Deve ser declarada a somma de todas as receitas, sem
deducção alguma, de accôrdo com o capitulo VI do Regulamento.
(2) Declare-se, apenas, a importancla total de cada item, em
perlodo igual ao do rendimento bruto.
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Art. 31. - aUnea f .....................•...
»

. .. . $ ...
i ..• ........••............. . . . . $ ..•

»
»

k ••......•••..............
m.•••.•.....••.••.•.......

Art. 34 •••••••••••••••.•••..••••..•••••.....

Art. 36••••.•••••••••.•.......•.•..•..••...•

. •. •$ •..
• • • • $ •••
• ••. f, ••
• ~ • • $ •••

Sonnna das deducçõcs ..•.......••••.•.
f~cndimcnto liquido ................... .
o~

Numero de fontes donde promanam
localidades onde são pagos (4) ••••

• ••• $•••
. •• •$ •••

rcudimcnto::; c

IIOIIIC

das

... . ... . " ......................................................... .
....... .. ........ ... ..... .. ....... .. .. . .... ... . .. ........ . .. .....
. ........................... . ........... ......... . ..............
........................................ .. ..... . ...............
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o .............. o ............. ..

•

t

••

t

e

t

t

•

e •• e ••••• e

t

•

I

•

"

•

"'

t

•••••

..

11
J'1 categoria - Urdenadus JIUblicos c par/teu/ares,

:llt/Jslt.i/1 1 ~·,

mentos, gratificações, pensões e rcmuncraçOcs sob
e forma contractual
l\cndinicntos brutos

emolutitulo

'/'t..l<tucr

(1)................................ . .. .$ •••

Ucducções : (2)
Art. 30. --alineag .......••....•.••........
Art. 31.
•
b .••••••••.........•......

..

•••• f, •••

. ... ~ ...

e ......... ................ .

• • • • f, .••

i ......................... .
k •.••••....•.•.•.•..••..••

• ••• f, •.•
• •• • $ •••

n ......................... ,
Art. 33 .•..••..•.•••..••.••••.••.......•••••

•••• $•••

•

lt

f ........................ . • .. • $•••

Art. 34 .......•.•.•...•••••••.........

o

•••••

Som ma das deducçõcs .......

• ••• $ •••

.••. $ •.•

o......... ... .$ •••

Rendimento liquido...................

. .. . $ •••

(4) Deve ser declarado o numero de lugares, onde o contribuinte
recebe os rendimentos e quaes as localidades. Quando houver um2
unica fonte, devem ser indicados o nome e o endereço da mesma.
(1) Deve ser declarada a som1na de toli<!S ag receitas, sem
ueducção alguma, de accôrdo com o capitulo VI do f{egulamento.
(2) Declare-se, apenas, a importancia total de cada Item em
periodo igual ao do rendimento bruto.
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Numero de fontes donde promanam os rendimentos e nome da a
localidades onde slo pagos (3) •••••••••••••••••••••••••••••••••••

................................................................................................................................
..................................................
................................................., ..............
.............
.
11 (VERSO)

4- categoria - .exercício de profissões TU1o commercíaes e ntlo com prehendldas em categoria anterior
Renditnentos brutos (1) •••••••••••••••••••••• ,.........

• •• •$•• •

Deducções : {2)

Art. 30.- alinea b..••••.••••. .•...•••.....••
»
'»
'»

• ••• f, . ••

• •• . $ •••

e....................••....• ..•. $ ••.
f .......................... . • ••• $ •••
a•••••••••••••••••••••••••••
b•••••••••••••••••••••••••••

····'···
•••• $•••
• •• •$ •••

d.•.••••.••••.•••..•••••.•••

.... s...

g .•••••••••.••••••.••••• ..•
lz •••• •••••••• •. • ••••••••••••

•.•. $ •.•

i .•••• ..............•....•.•

• ••• f, •••

»
»

j .......................... .

• ••• '$ •• •

»

m••.•••••••••••••••••••.•••

'»

Art. 31.-

d•.....•••••••.••••••••....•

'»
'»

•

»
'»

»
»

,.

,.

,.

..

g ..........................•

c.•..••••.•••.....••.•••••••

•••• $ •••

e...•..•••••.....•.••..•...• •.• •$ •••
/ .......................... . • .•• $ •••

k •..••••.••••••••••••••••••
l ......•..••••........••.....

n ••.•••••••• .•.•.••••••••••
Art. 33 .••..•••.•.•....•.•.....•..•...••••••
Art. 34.•..•.•...•..••..••..•..••.••........

. ••• $ .••
• ••• f, •••

• •• •$ .••

••• •$ .••
•••• $ ..•

,

•. . $ .••
.•...
...

Somma das deducções................

. .• . '$ •••

Rendimento liquido...................

. ... $ •••

(3) Devem ser declarados todos os rendimentos com dc5ignação dos recebidos em diversos lugares. Quando houver uma
unica fonte, devem ser indicados o nome e o endereço da mesma.
(1) Deve ser declarada a somma de todas as receitas, sem
deducção alguma, de accôrdo com o capitulo VI do Regulamento.
(2) ;Declare-se, apenas, a importancia total de cada item em
periodo igual ao do rendimento bntto.
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111
Deducçlo dos juros de dividas, de accOrdo com o art. 34 do

~egulamento.

Nome e endereço do credor
ou prestamista

Titulo da divida Impor~ncla dos
JUrOS

. . .... ... ... .. .. ... ...... ...... .. .. ... ..... .... . ........ s..... .
f

I

I

f

f

I

I

t

I

I

I

I

t

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

t

I. I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

tI

I

I

I

I

I

I

I

I

I

f,.

t

t

I

t •

• . • • • . • • • f, ••••••

. .......

·'· ... ..

(Na pagina 111 e 111 (verso) serão transcripta as principaes dispoaiç.Oes do Regulamento, concernentes ás declarações e penac.1ades.)

ANNEXO IV
I

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL
Estado ..............................•..
Municipio ....•.•••. ~ •••....•.•.•...•..•
Repartição arrecadadora (1) ••• ! • • • • • • • • •

Entregue ..•....•••••
N. do registro (2) •••

(1) É a repartição situada no districto fi~cal, á qual será entregue

a declaração.

(2) É o numero do registro do contribuinte no cadastro da repar-

tição fiscal.
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MODELO N. 2- ta CATEGORIA
IMPOSTO SOBRE A RENDA

Declaração de rendimentos

Subscripta em •.•. de ......... de 192 ••
por (3) ..•...•••••.....•..•...••...••.........•....••...•..•.•••
estabelecido etn (5) .•.•..•.................•...•.•...•..•....•••

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

rua •• , ••••..•••....•..... n ...... ou (4) ..•.•....•..••.•..••••••
Profissão do declarante (6) ..•..•.....•..•.........••....••.••••••

.............. .. ........................... .....................
........ ............................... ...................... .
Ramos de co:nmercio ou de industria (7) •••..•.•.••.••••.•••••••••
..... . . .... .. . .. ............ . ...... . . . .. . ... .. .. .... ............
.......... ..... .... . .. .... . . . ............. ......................
..... .. ..... . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .... .... . ........... .
'

'

(assignatura)

(3) Nome ou firma commercial ou industrial.

ê conhecido o logar do estabelecimento, quando
não houver designação de rua.

(4) Nome por que

(5) logar onde o declarante tem seu estabelecimento principál e

onde tiver filiaes, agencias ou succursaes.
(6) Indicar as occupações profissionaes, taes como : agencias,

representações, etc.
(7) A especie dos negocios que faz ou das industrlas em que tra·

balba.
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I (VERSO)

1• Categoria - Rendimentos do commercio e de qualquer outra expio·
raçllo industrial, exclusive a agrícola
to- Contribuintes não sujeitos ao itrtpostu subre a$ vendas
mercantis:
Algarismo total de negocios (1) •••••••••••••••••••• o • • • • • • j ....••
Decomposição do algarismo de negocio: (2)
••••••...•••..••••• -. •••.••..••...•..••••.•••••••. $ .•••••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

• •••••••• $ • •••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~. • . • . • . • • • • . • . • • • • • •

• •••.••.. $ ••••••

••••••••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••••••• $ ••••••

• • • • • • . • • • • • • • . • . • .. • • • . • . • • • • • ••. • . • • • • • • ••••..•. $ . •••••
• • • • • • • • • • • • • o ••••••••••••••••

i......... ........ .f, ••••••

•• • •• • •• • • •• . •. . •• • • • •• • • • •. • •• • • ••• •• • •
• •. •• • •. . • •• • . . . • • • • • ; . •. • . •. •. •• . •• • • ••
•. •••••••••••. . . •••••••. . •. ••. •. •. •. . •. •

• •••••••• $ ••••••
• ••••••• • f, .•••••
• •••••••• f, ••••••

• • • • • • • • • • • • • • • • • • ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••.•••• $. •• ••••
Coefficiente (2) .••. , •.•.•••.•.....•..•••••••
Rendimento liquido ttibutavel. ....•.....••••••••.••.•..... $ •••.••
(1) Faça a declaração de accôrdo cont os arts. 43, 44 e 45 do
Regulamento.
(2) Faça a declaração de accôrdo com os arts. 49 e 50 do Re·
gulamento,

11
2° - Contribuintes sujeitos ao imposto sobre as vendas mercantis.
Valor-total do sello adquirido (1):
durante o semestre civil anterior ............................. $ .••
durante o anno civil anterior ................................. $ .••
lmportancia das operações realizadas (2):
durante o semestre Civil arttetior ....•••..
$ • ••
durante o anno civil anterior ......•....•...........•...••.•• f, •••
Calculo do rertdlmehto trlbutavel (3):
o •••••••••••••••••• •

•••••••.•...•...••.••.•.• " .•.••.••.•.••••••• f, •••

.•. .•. ..• ..• ..• .•• •.. .•• •.. .•. ..• .•...• .•. ..• ..• ... ..• .•..•..•...• •.. ... .•......• .•. ..• ... ..• ..• .....• ... ..• .•...• •..•...•..•. .•...•$,f, ..•
...
•.•
• • • • . • • • . • • • • . • • • • • • • • • • . • . . . . . . . . • • • • . • • • • . f, •••

Rendimento liquido tributavel. .•..•......•.... ~ •. ,
( 1) O contribuinte deélartttá o valor do selld• durante o semestre
ou durante o anno. Quahdo it1dicar o do semestre, dobrar-se-á
o valor do sello para calcular o imposto em relação ao anno.
(2) Proceder-se-á como no caso anterior e calcular-se-á a impor·
tancia das ·operações, de accôrdo com o valor do sello por
conto de réis, que tiver sido fixado pelo Orçamento da
l~eceita Geral da Republica.
(3) O calculo do rendiiuento tributavel far-se-:\. applir.ando-se a
tabella, de accôrdo com o Regulamento.
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11 (VERSO)
3°- Declaração do rendimento real, no anno anterior (1).
Rendimento bruto (2) •••••••••••••••••••••••••••••••••••• $. • •
Deducções (3):
Art. 30. - alinea b (4).................. $ •••
)) c ••••••••••••••••••• •$ •••
))

Art. 31.

d ••••••••••••••••••• •$ •••

,,

e •.....••..••........ J ...

::.))

ga ····················•···
.........•......... . $ .••
b •••.•.••••••••••••• • $ .••
d •••••••.•.•••••..••• $ •••
e ............•...... .$ •••

»
»
»
»

»
»
»
»
»

f .................... $ •••

g .................... $ .••
i ................... . $ •••
k .••..••.•....•...••. $ ..•
I .................... f, •••

m ......•.....•...... .$ ..•
n .................... $ .••

Art. 33 ..•.•............................ f, •••
Art. 54. - alinea a ........•.......... . $ •••
»
b ••...••••••.•••••••• $ .••
Art. 54.-§ unico a ................... . $ •••
»
»

b ••••••••..•.....•.•• $ .. .

c ..•.....•........•.. $ .. .

:»
d ....•.•..•......••. . $ .••
Som ma das deducções ...•......................••.•••••• $ •••
Rendimento liquido ................•...........•. $ •••

(1) Esta declaração tem cabimento quando o contribuinte optar pelo
rendimento real como base do imposto. Neste caso deverá preenchel-a deixando em branco a relativa aos coefficientes para
que tenha o valor de umn opção expressamente feita, nos
termos do Regulamento.
(2) Deve ser declarado de accôrdo com o art. 53 uo Regulamento.
(3) Declare-se, apenas, a importancia total de cada item.
(4) São as despesas de viagem do negociante oa dos socios de uma
firma em objGcto de serviço da casa.

(Na pagina IIl (verso) serão transcriptas as principaes disposições do Regulamento, concernentes ás declarações e penalidades).
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ANNEXO V
I

REPUBLICA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASiL
Estado•.•.......•••.•....•..•••••••.

Municiplo ..••.•.. ...•........ , .. , .•.
Repartição arrecadadora

(l)...........

Entregue em •••••••••••••

........................ .
N. do registro (2) •••••••••

MODELO N. 3 - SOCIEDADES ANONYMAS
IMPOSTO SOBRE A RENDA

Declaraçdo de rendimentos

Subscripta em •••. de ••••••.•••••• de 192 •••
p~laa

I

I 111 I I I I I t t l t I I I t t I 1 1 1 t I I I I I t i I f I t I t 1 1 1 1 1 I I I t i l I t I t t i l I 1 1 1 I

.' ..............................................................

com séde em ••••••••••••••. .•••••••••••••••.•••.•••..•••••••••••

rua. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n•. ..•
Fins da sociedade ...••.••.•..•••••••••••••••••••.••••••••••••••••

................................................................
........................................................ ...... .
.)

Data do Diario Of{fcial da União onde foram publicndos os Estatntog

(assignatura do gerente)

(1) Será o rendimento constante do balanço desde que tenham sido
respeitadas as disposições do Regulamento.
(2) Basta declarar as importancias correspondentes a cada item.
As deducções do art. 73 são permittldas exclusivamente ás
emprezas que exploram serviços de utilidade publica com
tarifas fixadas em contracto.
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I

Rendimentos

Uquidos

(VERSO)

apurados

no territorio

nacional (1 ). . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • .

. ••...... f. . •••

Deducções: (2)
Art. 61.-

alinea a••••..••••.•.•••..••••.... $••••
»
~
»

•

Art. 73.-

»

•

b .•.••••••••••••••••••••••• $••..

c •••••••••••••••••••••••••• $ ...•
d..••••.•.•••••••••••....•• $ ....
eA ••••••••••••••••••••••••• $ ••••

f .......................... $ ••••
a .......................... f, ••••

»
b • ••••••.••••••••.••••.••.. $••••
Somma das deducções ••••.•••••.•.•••••••••.•••• f, ••••

Rendimento tributavel •....•....•.....•...•.. f, ••••
Accrescentar os rendimentos referidos
no art. 64 do Regulantento ••••••.••..••••••••..••.•.•••.•••• $ ••••
Rendimeato tributavcl .••.....•••.•.••.....•. $ .•••

(Nesta pagina serão ttanscriptas as principaes disposições con·
cernentes ás declarações e penalidades.)

DECRETO N . 16. 582 -

DE

'!

DE SETEMBRO DE 1924

Abre ao Ministedo rla Justiça e Neaocios Interiores o credito
especial de 71 :.'}10.,000, para pagamento das gratificações
a que (ize'ram jús, no anno de 1922 e no periodo de 1 de
janei-ro a .~w de setembro de 1923, o chefe e os engenheiros da Commissão t/f' Lilnites Pal'anâ-Santa Catharinn
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
trnrlo ouvido o 11ribunal de Contas, nos termos do art. 93
do regulamento approvarlo pelo derreto n. 15.783, de 8 de
novembrQ de 1922, resolYc, usando da autoriza~.:ão constante do
dP·('l'Pfo lf',!.d.;;Jafiyo n. 1.77:1, dP ?::l r!P d'PZ•I'mhr·n 1lo anno findo,
abrir ao Minisf crio da Justiça c NPgocios Tnf Prinrf's o crcdit.o
e!'1peclrtl rll' ~et.entn c um contn8 quinlwntn~ f' dm~ mil réis
(7 t :510$000), para pagamento dns grnf Hien~:õPs n que fizeram

------------------(1) e (2) Vide notas á pagina anterior.
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jús, no anno de 1922 e no periodo de 1 de janeiro do 1923 a
30 de setembro do mesmo anno, o chefe e os engenheiros da
Commissíio de Limites Paraná-Santa Catharina.
Rio de Janeiro, 4 de setembro de 1924, 103° da Indepen-

dcncia e 36° da Republica.

ARTHUR DA ~ILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 16.583 -

DE

4

DE BE'l'El\llJHO DI<1

Hl21

Abre ao Minísterio da Justiça e Negocios Interim•e,ç o credito
especial de 69:7ili$880, pnra liqnidação da di1,ida da União
com Leon Ilirsch
O Prnsidcntn da Reptthllea rios Estados Unidos do Br·a~il,
f cnclo ouvido o Tribunal dn Contas, nos termos do ar!,. 93 do
ciecrel o n. 15.783, de 8 rir novembro de 1922, rrsolv(', usando
da aulnrízacíio eont.ida no art. 1o do decreto lngislat.ivo nuTn(~t·o 4.fi1ü, (ie 17 de janc~iro de 1923, abrir ao l\finisfrrio rla
htt-~1 ita o Nngnc i os Jnte r·i oi·es o cl'nrl i I o espoci al fl n (\9 : 7~~G$R80,
para I iqnidar:ão da divida da Uni ao com Leon llirsch, provenienl e da occtipaeão, por forças do Exercito e PrMcitnra do
Acre. de um immovel de sua prcpl'icclnde, silo em Hi o Branco,
Tf'rritorio do Acre.
Rio de Janeiro. 4 de setembro de i924, 103° dn Indcpendeneia c 36° da Rcpublica.
ARTHUR DA SILVA BEHN.\RDES.

Joãn Luiz Alves.

DECRE'tO N. 16.584
Ret1o(Jn o decreto

fJ1W

-DE 5 DE S~TEMJ3RO DE 192.1

crmccden (i Cmn1mnhia de Se(t1t.rns 1'er-

resl1·cs c Mm•if1'mos "lds'', cmn s(íflp no Ntj)if.ol rln Rstado
rle l'Ntutmlmco, outnrl:n.çao 11a1'n fuur~rioHuJ' lirt llcpnMir•a c cossa a res}>ccfiva carta }Hrtentc

O Prc~idcntP da Rcptthlica rlm; Estados Unirlnç; dn Drasil,
attrndPlHio an Qllf' l'PQlH'l'Pll a Cnmpanh ia rlP NP~-~~ 1I'O~ Trrreslres c Maritimos "Iris", com ~~•de na eapif.al do K-d:11lo de
Pf'rnamhuco. e fcnrlo em Yil'lfa a resnluçã.o da a<;;spmlll1'n grral
extraordinaria realizada a 21 de abril de 1923, que• rlPlihr!'on
a sua liquidação, rMolve t•evogar o decreto n. 6. ??::l. de 12
de novembro de 1906, que lhe concedeu auiorizat:.fío para
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operar em seguros terrestres e maritimo~. r ea~~ar a rrspnetiva carta patente n. 27, de 21 do mesmo mez.
Rio de Janeiro, 5 rio sotemhro de
dencia e 36° da Republica.

Anrrnun.

192'~,

103" rln Tnrlf\prn-

DA SILVA TIEnNAnoEs.

R. A. Sampaio Yidal.

J)ECDETO N. 1(). !íR:l -

DE ;,

DE

RE'rEMnno

DE

1 fl24

APfi?'OVa

a dr.lilJm•açâ.o da (Jornprm hia de Seauros "Grent A m.r?'irn.n lnsm·ancr Co,mrpanu , anrnnentando o seu NI}Jitol

fi,• $10.000.000.00 para $12.iWO.OOO.OO
O PresideniA da RepubHca dos Estados Unidos do Brasi1, all.mHii~ndo ao que 1 equere!I
n Companhia dn Seguro ..:

Terrrstr(.;s

f' Marítimo·~ "Grea!, :\mrriran Jnsurane·_\ Cnrl'!pa··
ny", com séde em Nova York, E~-t~clns Unidos :Jc:t America.
autorizada a funccionar nn Rf'n~!l p0ln drcrrt1o n. J 5. fi9f1', rlc
21 de stmnbro do 1922;
Resolve approvar a sua delHwi·ação fle 10 de ontuhro
do 1922, augmenf.ando o seu capital social dr $10 noo.ooo.oo
para $12.500.10.00,00, continuanflo a reqlwrent~ sujeita a:n
regulamento npproyada pl'lo de n. 14.59:3, dr :1 t de dezembro di' iU20. hnm como :h~ lRiR P r·egulament.os qu,~ forem rxperlifln;; ~obre: o oilject.n .fias Sl!::l~ opPrações no Brasil.

Hi-J rle .Jnnci·ro, 5 rle set.embro df\ 192q, 1 03'~ fia Imlepen-

rlt."'ncia e ::l6° da RPpublica.
ARTHUlt DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vida1.

DECRETO N. 16.586-

DE

5

DF.

RE'J'F.Mnno

DE

192·1

Cns.qa n 11ntol'ização concedida. â as.r;ocinçtio Mvtu.alülarlP Cafholir.a Bra.r::ilri1'n r~m·a {unccionm· nfl Rcpu.blica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos uo Brasil,
tendo em vista a resolucão da assembléa geral extraoeflinarH\
de 18 de dezembro de 1921 da Mutualidade Calhnlica Brasileira~ resolve cassar a autorização qnp lh0 foi concedida
para funcciona1· na llf'puhlirn J)(llo tlrrJ'Ptn n. 10.1-10. de 27
de ago!=>to de 1913.
Rio de Janeiro, 5-rle srtrmlwo dr ·192.4.
dencia e :16° da Repnblira.
ARTJ-IUR DA

SIL\'.\

10~"

dn TndPpP.n-

BER~AHDES.

R. A. Sampaio Vidal.
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DECRETO N. 16.587 -

DE

157

5 DE SETEMBRO DE HJ24

Crca ern Ponta Po1·cm, no Estado de Mattu Grosso, wrw. ·mesa
de 1•endas al{andcyada, com, o pessoal, ·vencimentos e material da de BcUa Vista, 1w mesmo Estado.

O PresideuLe da Rcpublica do::; Estado:; cnidos do 1Jrasil:
Faço ;:,aber que o Cougre~:;u Saciunal decretou c ~~u
tJanccionu a seguinte re;:,ulução:
Art. Lo [Ç o Poder Executivo autorizado a ercar •?ru Pouta.
l'uran. 110 Estauu do Malto Grosso, uma mesa de J'endas alfanJegada, eum o pessoal. nmcimenlos ~~ matet·ial da de Bella
Vista. no tnesmo Estado, dependendo a t'c•spodiva in:-;tallar;ão
da Yerba que á mesrna for allribuida nu ur~·ameulo da de-;pcza para o exerdcio rlc 19~5 .
.Art. :!. ." Htwogam-se as dispusic:õc::; em eonlrariu.

llio de .Jancil'o. 5 de seleml.Jro de IUZ·1, 10:3'' da lmlcpen-

dcneia c

~wo

da Rcpublica.

All'l'HUH )).\ SILVA BEll~AHIJE::).

B . A . Sampaio Vidal.

( • j Sr. Presidente da Republica-Tenho a honra de subm~t
ter á approvação de V. Ex. o projccto junto, em que, de accõrdo com a autorização legislativa, se estabelece a condemnação condicional para os delinqucntes primarios nus d8l ictos de pouca gravidade e nas contravenções.
Como sabe V. Ex., a condemnação condicional, o sw·si.s
francez, a probation ingleza e americana, a condamnation conditionelle belga, a condanna condizionale italiana. adaptada
tambem pela Suissa, Allemanha, Portugal, Noruega e domais
povos cultos, com vantagem para os fins da pena e optimos
resultados praticos na repressão dos pequenos dclictos, tem
por principal escopo:
.
fo, não inutilizar, desde logo, pelo cumprimento da pena,
o delinquente primario, não corrompido e não perverso;
2°, evitar-lhe, com o contagio na prisão, as funestas e conhecidas consequencias desse grave mal, maior entre nós do
que em outros paizes, pelo nosso defeituoso systema penitenciario, si tal nome póde ser dado a um regimen sem methodo,
sem unidade, sem orientação scientifica e sem estabelecimentos adequados; e,
3°, diminuir o numero das reincidencias, pelo receio de
que se torne effectiva a primeira condemnação.
Esta diminuição de reincidencia, a principio eonlesfmla
vm' alguns criminalistas, está comprovada pela expcriene ia,
como demonstram as cstatislicas. Na Belgica, por exemplo,
em sete annos, em 132.000 condemnações condicionaes, só
houve LOOO reincidencias. (A. Prins-Scicncc Penale; João
Chaves - Sciencia Penitenciaria.)
Além destas incontestaveis vantagens, que legitimam sob
o ponto de vista repressivo: a instituição proposta, occorre o
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seu aspecto economico nas nossas prisões, onde os presof! são
alimentados, tratados e veslidof\ á custa dos cofres publicos.
Já era tempo de acompanharmos os povos civilizados, em
cuja longa expet'i<cncia pôde repousar o alcanse da reforma.
Ella é uma das que, autorizadas pela lei n. 4. 577, de 5 de
setembro de 1922, pretendo submetter ao conhecimento de
V. Ex. Assim é que, brevemente, aproscnl arei a regulamentaçlio do livramento condicional c do encurtamento da rena
pelo bom comportamento (good time).
Infelizmente, não é possível propor uma reforma immediata do rcgimen penitenciaria, sobre o qual mandei procerler
a vasta e documentada inspccção pelo competente Sr. Dr. Lemos Hril.o, eujo volu.moHo c exhausf ivH relal o rio, em vias de
impressão, serã indispensavel elemento para uma nova legislação penal.
Os embaraços que retardam a reforma penitenciaria ~ão
diversos, mas salientamos tres, para que se comprehenda a
gravidade do problema:
fo, a prévia necessidade de uma radical reforma da legislação criminal;
2°, a diversidade de leis processuaes autorizad~ pela
Constituição Federal;
3°, a enorme despeza que o estabelceimentv d~ peniten-·
ciarias modelo acarretará necessariamente.
O primeiro embaraço só póde ser removido pela decretação
de novo Codigo Penal; o segundo, pela revisão da Gon~tituição,
para unificar as leis de processo; o terceiro, pela melhoria da
situação financeira, ao que V. Ex. dcsveladamente se dedica.
· E', porém, possivel melhorar a organização da Casa de
Detenção, da Casa de Correcc;ão e da Colonia Gorreceional de
Dous Rios e a isso dedico a minha al.tcncão. Quanto ao projecto, ora submettido á approvação de V. Ex. e que, pela sua
simplicidade, dispensa longa justificação, devo informar qut)
foi organizado por uma commissfw de juristas competentes,
que estudou cuidadosamente o assump1o.
Foi preferido o regimen franeez do sursis - suspensão
da condemnação - ao inglcz - p1·oiJaliun - suspensão do julgamento, por ser este, na phrasc de douto tratadista, "menos
gar·antíttor, quer em rela1;üo ao criminoso, quer em relação l'i.
sociedade, além de ineongnwnte", pois SlHlpencle uma pena
ainda não decrclada, o que (l uhsurllo, n não tem o ct'feito jurídico de determinar a reincidcncia. o que (, ineonveniente.
Quanto ao maximo da pc·na d•~ prisfw a que púde ser eoncedido
o sursis, variam as legislações: - a belga n italiana limitam-na á prisão não maior de seis mezes; a ímissa - e um
anno; a ingleza a dous anuo:-;, c outras vão até cinco annos.
Parece-nos razoavel o prazo de um anno, atLendendo á natureza das infracções a que é applicada essa pena.
O prazo dentro do qual devB prevalecer a ameaça da pena
suspensa lambem varia na8 legislações csf range iras.
Os organizadore~ do no!õlso pro.ieef o foram felizes na solução dada. estabelecendo um maximo rle dons a qual ro annoe
e de um a dons annos, conforme se traf ar rle crime ou contravenção. rl~ixundo dentro desses extrcmo<;J cct'l a latitude ao
juiz, que apreciará as condições C5tH~eiacs de nada caso.
A fundamentação da sentença de suspensfLo da pena, a
auscncia de recurso em caso de sua denegação c outras pro-
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videncias são as acceitas pela legislação penal estrangeira a
que me hei referido.
Estou convencido de que V. Ex., dignando-se approvar o
projecto, prestará relevante serviço á causa da Justiça e da
repressão penal
Rio de Janeiro, 5 de setembro de Hl24 .-João Luiz Alves.

DECHETO N. 16.588 -

DE

6

DE SE'l'EMDRO DE

1921

Estabelece a condcmnação condicional em u"Jate1'ia penal

O Presidente da Rcpublica dos J~stados Unk.:os do Brasil, usanth da autorização constant.e do· ar L. 1", n. 1, do ~~e
ereto n. 4. 577, de 5 de setembro de Hl22, resolve decretar:
Art. 1. Em caso de prin:1cim condemnnção ás penas de
multa couversivcl em prisão ou de prisão de qualquer Ilatureza até um anno·, tratando-se de accusado qne não tenha
revelado· caracter perverso ou corrompido, o juiz ou Tribunal,
tomané.o em consideração as suas condições individuaes, os
motivos que determinaram e circumstancias que cercaram a
infracção da lei penal, poderá suspender a execução da pena,
em sentença fundamentada, por um prazo expressamente fixado de 2 a 4 annos, si se tratar de crime~ e 1 a 2 anno.3 si
de contravenção.
§ 1o. Quando a condemnação fôr imposla po·r decisão
do Tribunal do Jury, a suspensão será decretada pelo Juiz
Presh:!ente.
§ 2°. Si no praz'l fixado, a contar da data da suspensão,
não tiver sidt) imposta o'utra pena ao accusado, por facto anterior ou posterior á mesma suspensão, será a condemnação
considerada inrxistente, pelq Juiz on Trihnnal, cx-of{icio, ou
a requerimento do accusarh ou tio Ministerio Publico.
§ 3°. En:· caso co'lll.rar:.,, a S11spensão ser:i revogada ~
executada immediatamenfe a pena, de fórma a não se confundir com a segunda. condemnação.
§ /1". A revogaçfw será Gel'lararlu na f o ema e~ f abelecida
para o.s incidentes da execw;ão, pelo Tribunal ou Juiz coir..'petente e susceptível de recurso sem cffeif.o suspensivo.
Art. 2. 0 A susp·ensão não comprehende as penas acoessorias e incapacidades, nem os effeitos relativos á indemnização do damno resultante da infracção da lei penal.
§ 1. Na sentenco. de su~pensão será fixado um prazo para
o' accusado pagar as custas do processo, tendo o juiz ou 'rribunal em attenção ás suas condições economicas ou profissionacs.
§ 2. 0 A suspensão será subordinada á obrigação de fazer
o condemnado as reparações, indcmnisaçõcs ou restituições devidas, salvo· caso de insolvencia provada c reconhecida oelo
juiz da execução.
Art. ~l.o Cessarão os cffeitoF! prnaes da condemnaçi'ifl no
dia rm qnc a mesrr.'a for declarada inexistente.
Art. 4. Durante o prazo da suspensão não correrá prescripção.
0

0

0
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. Art. 5, 0 Não haverá ~uspcnsão' da execução da pena nos
crimes conf.ra a honra e bôa fama ( Codig·o Penal, arts. 315
a 325 e leis modificadoras) e contra a segurança da honra
e honestidade {1as familias (Codigo Penal, arts. ~üG a ~78 e
~83 e leis modificadoras) .
Art. 6. A suspensão da execução da pena sô püde ser
concedida uu:a \CZ, salvo si a primeira houver Rido applicada em pro·ccsso de: contraveurãu, que 11ãu revele 'il'iu ou má
jndole <.lo accusado.
·
Art. 7. o Em caso de codelinqueucia poderá a susvcnsão
ser com~edida a uns c não a outros aceusado~. tendo o juií': ou
Tribunal em aHcn~,;ã•1 o estabelecido no art. 1°,
Art. 8." O juiz ou prcsi(Jenle do Tribunal que eoncPder a.
suspensão' lerá an accusado, em and.iencia, a sentença respectiva, e u advertirá das consequencias para ellc de uma nova
infracção. Si o accus::u.lo tiver sido revel o juiz ou Tribunal
poder·á tomar em consideração essa cirenmstancia para conceder ou não a suspensão.
Art. 9. A condcmnaçã) SL'rÚ inscripLa com a nota de
suspensa em livro PSIH'eial dCI Gabinete de Identificação c
Estatist.ica. avPrbando-sP, mediante corr:.municar:ão do juiz ou
Tribunal, si foi revogada a suspensão, extincta a condemnação ou cumprida a pena.
Art. 10. Nos Jogares onde não houver Gabinete de Identificação n Estatística a inscripçã,o c registros snrão feitos
em livro proprio (}f) jniz on Trihnnal, que decretar a suspensão da condcmnação.
Art. H. Esse rcgis[J·o ~ {10' caeactrr Sf'crrlo. salvo qni'1ndo requisitadas informações por antm·idatles judiriarfns para
os effoifos de applicação f~rsl n rlrcrcfo.
Em caso de reyog-ru~ão da snsJwnsãn st't'Ú fp·il i1 a aYPrha~ão definitiva no registro geral.
Art. 12. Da decisão do juir da P inslancia, euneedrndn a
suspensão. pndcrú iJwn'l' rrcurs:1 dn !\Tinis!rrio Pnhlif·o ou
da parte para o juiz o·u Tribunal Sllpe·t·iot·, rnrn effeito :)nspcnsiYo.
Art. 13;. Esfn dnet·Pto appli~n-sl' fi1m1H'rn (ls corulcmrnç.ões já impostns f' :ís que rPs111tem df~ fll'Oees~o" Pm andamento e c.nt.rará em vigor na àata da sua publicação.
Art. H. Revogam-se as disposi•.;í)f's f'l1l eonlrario.
0

0

Rio de .Janeiro, 13 rln ::w!f'rr.·brn rl•·
d6ncia c 361) da Republica.

1!)~1. lO~l"

da Imlepen-

ARTHUH DA SILVA lJEil~ABDES.

Jõão Luiz Alves.

DECf\ETO N. 16. 58H -

não foi publicado.
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DECRETO N. f6. 590 -

DE

10

DE SETE"M'BRO DE

1924

1lpp1·ova o regulamento de casas de diversões publicas
O ·Presidente da Republica dos Estado'i Unidos do Brasil,
usando da autorização contida nos arts. 1.3 e 3·6 da lei numero 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, resolve approvar o regulamento, que a este acompanha, assignado pelo ministro
de Estado da Justiça e Negocios Interiores.
Rio de Janeiro, 10 de setemln·o de 1924. 109° da Independencia e 3'6° da Republica.
·
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alve.ç.

Regulamento das casas de diversões publicas
CAPITUDO I
DAS DIVERSÔES PUBLICAS E CONCESSÃO DE LICENÇAS

Art. 1". Nenhuma casa destinada a espectaculo ou diversão publica poderá funccionar sem licenca do chefe de Policia .
.ArL. 2". A. licença serú Yali,rl.a por urn anno, terminando
sempre a 31 de dezembro.
Art. 3°. No caso de renova-ção, não sendo requerida e
pag·a a licença até 31 de janeiro, o chefe dP Policia suspenderá o funccionamento da casa de diversão.
Art. 4. Ao requerimento de licença deve acompanhar a
prova de terem sido observadas todas as disposições exigidas
pela Prefe'it.ura Municipal, Departamento Nacional de Saude
Publica, Inspectoria de Illuminacão, Corpo de Bombeiros e a
vistoria de que trata o capitulo XIII deste regulamento.
ArL. 5°. Não será concedida licença para corridas de touros, garraios e novilhos, nem briga de gallos e canarios, ou
quaesquer outras diversões desse genero, que causem soffrirnento aos animaes .
.\.rt. 6". A licença para as sociedades recreativa~ e bailes
publicos será concedida mediante informações do zo delegado
auxiliar, após audiencia da 4a delegacia auxiliar e do delegado
do districto sobre os antecedentes e idoneidade da directoria
ou do emprezario.
~ 1o. Nu caso de renovação de licença, o delegado do distrielu iufot·nwrú ..;j liOUYe queixa~ ou reclamações contra a
sociedade requerente, si alli se deram conflictos, realizaram
jogos prahibidos, ou si d funccionamonto da sociedade é prejudicial á tra..nquillidade dos visinhos.
0

Leia de 1924 VoL -

111
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§ zo. Não será concedida licença para o funccionamento
de sóciédades recreativas em hospedarias, casê.s de commodos
e outras semelhantes.
Art. 7o. Aos pedidos de renovação de licença juntará o
I'eCI,uerente a t>rova de se achar dentro do prazo de dois annos
para o qual 1é valida a vistoria e de haver legalizado a lioenca
do anno anterior.

CA•Pl'l'ULO H
DAS DISPOSIÇÕES CO.M,MlJNS A 'fODAS .\S DIVERSÕES PUBLICAS

Art. 8°. Em todas as casas de espectaculos e diversões
publicas sedio observadas us seguintns disposiçõ(•s:
§ i o. Todos os lagares destinados ao publico terão facil
communicação com as portas de sa:hida, que deverão abrir
para fóra e possam ser franqueadas rapidamente em casos
de panico ou incendio.
§ 2°. Os corredores e mais dependencias que servirem de
passagem conservar-se-ão livre de grades, cadeiras e quaesquer outros objectos que possam impedir o transito. Os corredores centraes terão a largura minima de um metro; os lateraes e transversaes, a de 90 centímetros.
·~ 3°. Nenhuma alteracão poderá ser feita nas divisões internas, no palco, na sala e em outras dependelH'.ias. ~'em
prévia autorização do r,hefe de Policia, a quem será apresentado o plano ou proj ecto da modificação.
§ 4°. A illuminação geral. ou supplcmcntar, será a electricidade ou a gaz, permittido, por.ém, outro systema nas
wnas onde não houver installacão daquelles serviços.
~ 5o. Na sala de espectaculos e em qualquer de suas uepcndencms serão prohibidos annuncios offensivos á moral e
aos •bons costumes, ou que se refiram a molestias ou incommodos secretos ou repugnantes e a medicamentos não approvados pelo Departamento Nacional de Se.ude Publica.
~ 6ó. Não será permittido o annunoio das diversões de
que trat.a este regulamento por meio de bandos a pé ou em
vchiculos, nem o nso de campainhas, sinos ou outros apparelhos estrepitosos ou inconnnodos, com o fim de attrahil· a
atten~io do publico, salvo licença prévia e por escripto do
:! delegado auxiliar.
~ 7°. Sobre as portas de sabida da caixa do palco e dos
log·arc.~ dc8linados ao publico lmveL·á uma lanterna de luz
vermelha, de alimenta-cão propria, que será accesa meia hora
antes de. começar a diversão.
0

CAPI'l'ULO III
DOS 'l'HE.\TlWS

Art. !l". Além das disposições comrnuns estabelecidas no
capitulo li, observa1·-se-á nos thcatros o seguinl c:
§ i~. Nií.o serão permittidas as vollronas rei! as ('lf! iJancada.
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~ 2°. Haverá privativamente para as senhoras nrn ou mais
vestiarios, conservados com o maximo asseie e servidos por
pessoal idonco.
§ 3°. Os machinismos e scenarios serão collocados na
caixa do palco. de modo que não embaracem o serviço de bombeiros em caso de sinistro.
~ 4°. No palco ~~ suas dependencias aponas serão guardados
os machinisrnos e scenarios indispensaveeis u tres espectaculos differentes, devendo ser depositado o excedente em logar
separado do edifício.
~ 5". A porta de eommunicação pa1·a a eaixa do palr-o
conservar-se-á fechada durante o espectaeulo, havendo uma
chave para uso privativó da autoridade policial.
~ oo. A lotação dos camarotes, frisas, platéa, varandas,
galerms e archibancadas sevá marcada pelo chefe de Policia,
uão podendo ser alterada sem licença eXlpressa do mesmo.
~ 7". Serão fixas as archibancadas e cadeiras destinadas
ao puhlico, exeepto as d«~ carnarotes o frisas.
§ 8°. Cada camarotP ou írjsa lerá cinco cadeiras e, pelo
JJWnos, tres cabides fixos.
~ go. As cadeiras da platéa terão declive conveniente, a
I,·l)'JIJa dn 1>o!f.t·onas, 45 eentimdrus. JWlo menos, dn largura
JlOS assentos c o espaço de 75 centimetros de espaldar a espaldar.
~ 10. Os camarotes, frisa..s, varandas, platéa, galerias e
archibancadas serão numerados, não sendo permittida a venda
do bilhetes de ingresso para logares sem assentos, salvo enlradaH para os .iardins.
~ t 1. Haverá para a autoridade incumbida de presidir ao
espcétaculo um. camarote proximo do palco c de facil comJllllllicar;fio com os diversos logares occup<Hios pelo publico.
~ 12. Serão iustallados, em logares apropriados, apparellws sanita rios em numero sufficiente.
~ I :J. . \s bi lhetorias s.erão guarnecidas de gratle3 vara
,·~(abclf'eer a ortlem na entrada c sabida tlo publieo.
~ i·í. Na caixa do theatro haverá um telephone privativo
do Corpo de Bombeiros e no camarote da Policia um apparellw da rêde telephonica geral.
~ 15. O edifício sm~:t illuminado uma hol'a antes da mareada· no pro15ramma do espectaculo, e assim permanecerá. atJó
;i sabida do publico. Em caso de panico ou inccndio, sómento
serú apagada a illumina~f'w pt.H' ordem da autoridade policial
ou do oommaudante da turma de bombeiros.
~ tG. Os scenarios, os forros~ mais objcctos de faeil comlHistão, as buchas de armas de fogo e os arLefactos pyroteehnicos serão tornados incombustiveis pelos processos chiJIIi.eos adoptados.
~ 17. Haverá um l'egistro de agua privativo da turma de
Iwmbeiros, não sendo permittido o funccionamento da casa
de cspcctaculos que o não tiver.
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CAPITULO IV
DAS

DISPOSIÇÕES

ESPEClAES

RELATIVAS

AOS

CINEMATOGRAPHOS

Art. 10. Além do disposto no capitulo UI, no que lhes
fôr applicaveL os pro:vrietarios nu Pmprezai·ios (lp e inerrml ugraphos observarão o seguinte :
§ 1o. O apparelho de proj·ecç.ão deverá ficar oollocado
em uma cabine construída de materiaes incombustiveis, com
dimensões nunca inferiores a 2m,00 X 1m.50.
Esta cabine será df' arresso faeil e· situada tle maneira
que não difficulte a sahida do publico, si houver começo de
incendio.
·
§ 2°. 8obt·e a cabine será colloeado um rcservatul'io de
agua com a capaeidade mínima de 1. 000 litros e munido na
parte interior de chuveiros, dos quaes metade possa ser manobrada facilmente, tanto do exterior como no interior da
cabine, por uma simples alavanca, e a outra metade funccione
automaticamente, pela fusão Lia solda fraca que tapa os orifícios, uo caso de ter havido esquecimento ou impossibilidade
de fazer funccionar os primeiros.
Estes chuveiros devem ser dispostos e orientados de modo
quo todo o interior da cabine seja simultanea e completamente molhado.
§ 3°. O reservaLorio ficará om,so, no mínimo, acima da
cabine.
§ 4°. Sempre que fôr possível a ventilação da cabine,
deverá ser feita p~ra o exterior.
§ 5o. Os tectos e paredes da sala de espectaculos serão
construidos de materiaes incombustiveis.
§ 6°.. As aberturas praticadas na frente da cabine e servindo para a passagem dos raios luminosos devem ser munidas de guilhotinas, que se fechem do exterior; automaticamente, por effeito de augmento de temperatura.
§ 7°. A porta da cabine só se fechará por meio de tarameia manobrada de ambos os lados.
·
:§ go. Todos os utensílios da cabine serão de f'erro ou de
qualquer materia incombustivel.
§ 9°. O apparelho deve ser de enrolamento automatico
e a pellicula em serviço encerrada em duas caixas metallicas, chamadas "carter". df' fechament.o automatico ou não,
tendo dispositivo proprio para evitar a propagação do fogo
em toda a pellicula.
§ 10. Para as projeeçÕPS sú sn fará uso da luz e!Pctrica.
· i§ 1f . O sheostato deve ser montado em um supportc
metallico.
§ f2. Os conductores de entrada de corrente deverão ter,
no mínimo, a seeção de um millimetro quadrado por ampere
e serão protegidos por uma bainha isolante em sua penetração na cabine.
A parte flexível terá o comprimento necessario para regulação do apparelho e deverá ser protegida por uma bainha
de couro.
§ 13. Em C'aso algum os conductores de entrada e de
sabida da eorl'entc devem passar acima ou nas proximidades
do rheostato.
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§ 14. As lampadas moveis e os fios flexíveis ficam rigorosamente prohibidos na cabine; os conductores devem
ficar separados e distendidos sobre isoladores.
§ 15. O quadro de distribuição situado na cabine deve
sor munido nc um interruptor bipolar com uma corda circuito em cada polo. Os mesmos apparelhos de segurança serão
eollocados na partida dos conductores dirigidos á cabine.
§ 16. Só haverá na cabine as pelliculas de serviço; as
cHitras ficarão encerradas em caixas rnetallicas, guardadas em
local isolado e ventilado.
Logo qun uma pcllicula seja retirada do apparelho será
t~ollocada na caixa metallica convenientemente fechada.
§ 17. E' prohibido fumar na cabine.
§ 18. Deve ser eollocado ao alcance no operador um extinr.tor de 10 lil.ros e um balde com agua.
§ 19. Os cinematographos só poderão funccionar em pavimentos tcrreos com largas portas abrindo para fóra, sem
grades que impeçam de qualquer mono a sabida dos espelltadorcs.
O assento das cadeiras deverá ter movimento automatico,
de sorte que não cause atropello, quando o publico tenha ne~·essidade de se retirar ás pressas.
§ 20. São obrigados os proprietarios ou emprezarios a
assentar telephones e registros de 2 112 de diametro, iguaes
aos emprrgartos pelo Corpo de Bombeiros. com mangueiras e
Psguichos precisos para entraram rapidamente mn acção em
ea~n dt• necessidade.
·
O registro deve estar ligado á caixa de agua da cabine,
para attender a qualquer principio de incendio que se manifeste fóra da cabin(~. .\ sit uaeão desses registros deve ser
indieada pelo Corpo de Bombeiros.
§ 21. Os motores devem funccionar
convenientemente
isolados em compartimcnl o ft~ito de materiaes incombustiveis.
~ :?2. Haverá em (',ada ~~i rwmatographo um vigia encarregado apenas do funccionamcn to rlos registros e por elle responsavel no momento preciso.
§ 23 . Esse vigia receherá. instrucções dadas pelo Corpo
dn Bomheiros e retirar-se-:í sómente depois de findos os espPetarulos e de verificado não haver mais perigo de incendio.
§ :.?/1. Nas salas de projecçõcs poderão ser collocadas carl<•ira~ Pm hancaõaR com os diYersos logares separados uns
dos outros entN' o brato f' o assrnto. sendo permittido para
1~ssa scpara~~:'io o cmpreg·o de gradeanH~rlf.o de vão nunca superior a om,02.
§ 25. Durante a prnjecção não será pel'mittido o ingresso
na platéa.

CAPITULO V
ll \R

COMP.\NHL\R

.\ l'f. J 1. .\s

li:(lllRR'I'JU~R.

IIE

M~HOHACIA

li:

PrlES'l'IDTGITAf,:.~Q

companhias PQuestres, de acrobacia e presLi-

digiial~fw. qun trabalharem nos lrPatrns.
fiearão sujeitas a
Inda~ a~ dispnsiçõf's rlnsl f' rrgnlamento ~obre n~ nwsmos. não
sendo purmil.l.ida a eolloc:u:fín dP 1'-l.HIPir·ns :t lllt'nos de ·rl.ow'~

metros do picadeiro.
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§ 1o. Quando funccionarem em eireos armados, os emprezarios ou direelores respectivos observarão as medidas de
segurança, hygiene, commodirJade e ordrm publica estabelecidas no art. 35 mediante inspecção por autoridade designada
pelo 2• delegado auxiliar.
§ 2°. Ao 2° delegado auxiliar cumprirá estabelecer as condições exigíveis na pratica das sortes dn acobracia, em que
haja perigo manifesto e immediato para a vida humana ou
integridade physica do individuo.
§ 3•. Para o cumprimento do disposto no paragrapho anterior, a autoridade poderá exigir a collocacão de redes, acolchoados o outros objectos capazes de garantir a vida ou integridade physica dos artistas.
§ 4°. Qua11do forem exhibidas féras, só poderão trabalhar dentro de jaulas de ferro.
§ 5°. Nos exercícios de tiro não será permittido utilizar
como alvo o corpo humano.
Art. 12. As companhias eqnnstres c de acrobacia, que
funeoionarem em iocaes onde não haja installaçõcs apropriadas permanentes, ficam obrigadas a requerer a vistoria de
que t.r·a.ta o nrt. 35, limitada ás modificações feitas na casa
do espectaculo para esse fltn~cjonamrmto c á segurança qtw
offerrcei'cm as installa~õPs das féra~ P dr outros animacs.

CAPITULO VI
DO~

PRADOS DF. CORRTnAS, CAMPOS DE FOOTDALI. E OTTTROR
DESPORTOS

Art. 13. Os prados dcsf.inados a corridas de cavallos, Of;
campos de football e outros desportos destinados a diversão
publica ficam subordinados :ís disposicões 1lestc regulamento,
no que lhes for applicaYC'l.
Art. U. Nenhuma autoridade policial poderá tomar
parte ou intel'vir, directa ou indirectamentP, nas apostas ou
nas operacões relativas á venda de "poules", que correr:í soh
a exclusiva responsabilicln.de das sociedades
desportiYas,
assim como na delibcracão ~obre o rnsultado !los pareos.
§ 1°. No caso de protest.o collccLivo, que determine gravo
perturbação da ordem, a autoridade policial, que presidir ao
desporto, poderá suspender as corridas ou a diversão, justificando sempre o seu acf.o em officio dirigido ao 2° delegado
auxiliar.
§ 2°. Não é permittida a aposta por meio de book-makers, quer nos prados, quer no recinto das diverr;ões e suas
immediações, devendo a autoridade prender os infractores,
contra os quaes se procederá na fórma da lei.
Art. 15. Os "jockeys ". nas corridas de cavallos, devem
observar a mais estriota oorreecão, evitando que, por sua
causa, sejam annullados os pareos em que tomarem parte.
CAPITULO VII
DAS SOCIEO.'\DES RECREATIVAS., DOS BAILES PUDUCOS

Art. 16. Todas as sociedades recreativas dependem ri e
autorizar-fio annnnl do ehrfc rle Policia para funecionar c
ficam sn,ieifas ao dümnsl o nos arts. ~5, :J(i r :11.
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§ 1°. Nas sociedades recreativas, sob pena de immediato
fechamento e cassação flefinitiva da licença, não será permittida a exploração ou pratica de qualquer jogo de azar, loteria ou rifa não autorigada~ mesmo por conta alheia, ou ainda
flllP a respectiva directoria allegue ser feita a exploração conf r a on sem o seu consentimento.
~ 2&. Todas ás socicdndes licenciadas pela Policia _func~~ionarilo exelusivàménte rlé portas abédas. ahi tendo franco
ingresso, de dia on de noite. o chefe de Policiá, delegados aoxiliEn·es, ccnsoees c autoridades do disfricto, e, nos casos e
pela fórma dn lei, 'Qualquér autoridade.
. § 3. o As sociedades recr-eativas não poderão tér qualquer
inslallatão secreta ou não. quú sirva para aviso de approximaçilo da Policia, difficultando a suâ fiscalizO.ção, nem titilizar-se de porteiros, vigias ou outros indivíduos para tal fim.
~ .\ 6 • Não será :r.>ermHUda mts referidas sóciedades a exisf.mwia de apparêlhos, instrumentos r installacões proprias
pa1·a jogos prohibidos.
Art. 17. As sociedades localizadas contiguamente a casas
de T'Psidencia ou nas proximidades não poderão reali1.ar festas
sin::ío duas vezes por semana. devenrlo tf~rminal-as sempre,
lll)sse M,so, ató ns B horns.
Parngrnpho unico. As sociedades q11e tiverém "cabarets"
on r•xplorarem jogos não prohihidos não porlerã.o funceionar
nlr~m rias 4 horas ela manhã. sem prejuizo do disposto no prinr.ipio de~te artigo.
Art.. 18. As sociedades carnavalcsc~!:l não poderão realizar
emmios de canUcos ou mnsicM 1 que M.iam ouvidos fóra ou
dos prcdios visinhoe, sinão nt.ó áS 23 horas e duM vezes jJor
Hemann, salvo 15 dias antes do carnaval, em que tnrs ensaios
serão pet·mittidos tres veMs, por semana, termitmnr1o sempre
:í.quclla hora.
Paragrapho uni co. Os prestitos ü estandartes destas soeiodudr.s ficam sujeitos, no que lhes for applicavnl, ao dispo~to no capitulo XIV.
Art. 19. Os blocof!, cordões e outros agrupamentos ctn·navalf'~eos só poderão pércorrer as runs da cidade, a pé on ehl
velliculos, com licen~a. escriptà do 2° delégndo auxiliar, que,
por intermt~dio da .\a dêle~::wla nuxilinr e do delegado do distril'lo, "H' informara da idoneidade fln r«~S\Jonsavel ~~ qüánto
possivol da do~ demais individuos tttw compuzerem tne~
~!l'Upos.

A1·t. 20. Nos bniles publicas F!ó serú permil tido o ingJ•esso aos individuos que, mascarados, levantem a mascnrn
pnra que à autoritHtdc policial pos~tt reeonhecrl-os, impedindo
n Nt1.ruda d~ pessmuJ menot·e~, Flttspeitas ou embriagada~.
§ 1, Só teríln ingresso l1FI pfl~SOa~ ctUe se dei:x:arem re . .
vtst.nr: aquella~ que foretn encontradns com armas serão apreMntndM 1í rtr,lr!tacin rln rllst.ricto para nrorrrlimento legal.
§ !?.o :E~RSC's hailes nílo podnrão ir al(;m da~ /1 horas da
manhã.
§ 3. 0 Os bniles públieos dependerão de licença prévia do
chefe de Pollcia, rêctt111rida pelo cmprezario, que fica sujeit,o no disposto neste capitulo e ohrigado a fazer parar ou
rrt irnr a mu~ica do recinlo do baile. quando ordenada pela
an f oridadc policial no interesse da ordem publica. .
At•t.. 21. O chefn de Policia poderá prohibir o fnnccioltatnPrtto de sociedades recreativas · em rleterminarlns wnns.
vot· oxigene ias da ordem ou morn1idade JHlhlica.
0
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CAPITULO VIII
DOS CAFÉS-CONCERTOS

Art. 22. A Policia não permittirá o funccionamento de
cafés-concertos, quando forem por ella reconhecidos como
fócos de prostituição.
Art. 23. Nestes estabelecimentos não será permittido o
ingresso de menores, de um ou outro sexo, como espectadores, observado o disposto no art. 32.
· § 1. As disposições deste artigo serão applicaveis ás sociedades recreativas, que tenham em sua séde "cabarets" ou
cafés-concertos.
§ 2. Os "cabarets" ou cafés-concertos ficam sujeitos ás
disposições deste regulamento no que lhes for applicavel.
0

0

CAPITULO IX
DOS

EMPREZARIOS DE CASAS DE ESPECTACULOS OU DIVERSÕES,
DIRRCTORES DE COMPANHIAS R SEUS EMPREGADOS

Art. 24. Todos os emprezarios ou directores de companhias são especialmente obrigados:
I. A requerer, por escripto, ao chef~ de Policia, a necessaria licença para os es-pectaculos. declarando a natureza da
companhia, logar onde vae funccionar e os nomes dos artistas, contractados ou não, e preços das localidades;
11. A requerer por escripto ao 2° delrgado auxiliar a approvação de programma I](• espectaculo e o certificado do registro . de censura das peças theatraes e pelliculas cinematographicas constantes do mesmo, para o que juntará dous
exemplares dactylographados ou impressos, um dos quaes.
depois de visado, ser-lhes-á restituído;
IH. A annunciar, por meio de cartazes affixados á porta,
em logar visivel e caracteres legivPis, e pela imprensa, o
programma approvado, que deverá :.;er fielmente executado,
não podendo transferir o espectaculo, nem alterai-o, sem
pr1\via aut.orização do chefe de Policia ou do 2° delegado auxiliar, ou, em casos urgentes, da autoridade que presidir o
Aspectacnlo;
IV. A realizar os espectacuJos annunciados, começando
impreterivelmente á hora marcada no programma, devendo
os espectaculos diurnos terminar ás 18 horas e os nocturnos
até ás 24 horas, salvo prévia licença, por escripto, do chefe
de Policia ou do 2° delegado auxiliar, e, em caso de força
maior, permisgão verhal da autoridade que presidir o espectaculo:
V. A a'Visar o publico, por meio de cartazes, si não
houym· tempo de annunciar pela imprensa, nos casos de autoriza1:ãn, da transferencia do espeetacu1o, alteração do programma ou suhsl.ifnir,iln de artistag, rlr•rlarando semprR o
motivo;
VI. A permalll~cer na casa durante o espeetacnlo para
recebm' 014 ~n-isn~ c intimaGões da auforidarle c responder
tlf'la ohs(•r-yaneia Psfricfa deste regnlarn(~nfo. fazPndo-sR re-
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presentar na sua ausencia por pessôa idonea, cujo nome ser:í
indicado á mesma autoridade;
VII. A publicar, em cartaz affixado na bilheteria c nos
annuncios de espectaculo pela imprensa ou em avulsos, a tabeBa dos preços dos differentes lagares destinados ao publico, não podendo alterai-a sem autorizaçã.o do chefe de Policia ou do 2° delegado auxiliar;
VIII. A mandar effectuar na bilheteria a venda de bilhetes de ingresso, pelo menos duas horas antes do espectaculo, sendo-lhes, todavia, permittido estabelecer por sua
conta, onde lhes convier. agencias para aquolle fim, não podeHdo cobrar agi o;
IX. A evitar que se faça, sob qualquer pretexto, a venda
de entradas para os diversos lagares, excedendo a lotação do
theatro, e, bem assim, fóra da bilheteria ou das agencias especiaes da empreza;
X. A entregar senhas aos espectadores, que sahirem durante a representação r seus intervallos, salvo os cinematographos;
XI. A providenciar para que os intervallos ou entreactos
nã.o excedam de 15 minutos, salvo concessão especial, a juizo
da autoridade que presidir ao espectaculo;
XII. A remetter ao zo delegado auxiliar cinco ingressos
permanentes sem qualquer signal ou indicação particular,
afim de serem distribuídos em serviço da policia;
XIII. A providenciar sobre a regularidade dos serviços
intornos. asseio do edifício, hoa ordem e moralidade na caixa
rlo palco, quer nos espectaculos, quer durante os ensaios;
XIV . .·\ ter um empregado incumbido exclusivamente de
fiscalizar durante o espectaculo toda a illuminação géral ou
supplementar;
XV. A ter devidamente fardarlos porteiros e mais empre- •
gados da sala de espectaculos e suas dependencias em numero ha~tant.e para o serviço, inclusive o de indicação de
Jngm·t•s.
Ar f.. 25. São obrigações dos empregados e porteiros:
J • Abrir todas as portas de sahida, cinco minutos antes
de terminado n eRpectaculo on logo que se manifeste panico
nn incendio;
11. Tratar os espectadores cbm toda a urbanidade, communicando :i autoridade as divergencias que occorrerem;
III. •rratar attenciosamente a autoridade que presidir aos
espectaculos, recebendo e cumprindo as ordens e instrucções
policiaes que lhes forem dadaR na fórma deste regulamento.
CAPITULO X
008 AR'riSTAS

Art. 26. Os artistas e mais figurantes são especialmente
obeigados:
I. .A desempenhar o serviço para que forPm contra•~ lados. Vt~rhalmentP on por esr.ripf.n. salvo o caRo df' enff'I'midade devidamentP a1Lestada. nojo por fallneimento de conjuge, paes ou filhos, falta dP rPeebimento d1• seus vencimentos e sevicias;
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11. A interpretar fielmente o texto dos papeis que lhes
forem distribuídos e observar a marcação, abstendo-se de
fazer accresoimos ou suppressões.
Art . .27. Aos professores que compuzerem a orchestra
ou banda de musica são applicaveis as disposições do n. 1 do
artigo antecedente.
Art. 28. O em prezar io ou director da Companhia não
poderá, sem motivo justo, despedir nenhum artista nem recusar O$ pagamentos a que tem direito nem offendel-o por
actos ou palavras.
CAPITULO XI
DO TRABALifO DOS MENORES

Art. 29. Nas companhias de espectaculos, sejam ou não
infantis, comprehendidas as companhias equestres, de acrobacia e prestidigitação, não será permittida a admissão de
nHmot·es de f6 annos.
§ 1o. Os menores de 21 annos, maiores de 16, poderão
fazer parte de~sas companhias, mas nfí.o trabalharão em mais
de um espectaculo por dia.
§ 2°. Os emprezarios apresentarão ao 2° delegado auxiliat·,
r-m devida fórma, autorização dos paes on representantes legaes dos menores, para que estes tomem part.e nas representações, c exporfio em memorial as condições c o tempo de trabalho diario dos menores.
§ 3°. Poderá o chefe de Policia ou 2° delegado auxiliar
exigir alteração de tempo e modo de servico, e ensaios, se
julgar conveniente á saude dos menores, negando a licença. si
não for acceita a alteraç!lo indicada, e cassando-a, no caso de
não rigorosamente observada.
§ 4°. O 2o delegado auxiliar deverá fiscalizar o trabalho
dos menores, ~eu alojamento e sua alimentação, para os fins
dispostos neste capitulo.
§ 5°. Os emprezarios são obrigados a effectuar regularmente o pagamento dos menores pela fórma convencionada
com seus paes ou reyresentantes legaes, assim como encaminhai-os para o· loca designado no contract.o ou conven~ão,
c, em sua falta, para o paiz de origem.
Art. 30. O disposto no artigo anterior, principio, não
comprehenderá o caso de menores de qualquer edade que figurem em pequenas scenas mudas ou falladas, observado, porém, o disposto nos demais paragraphos do referido artigo.
Art. 31. Ilavendo suspeita sobre a edade do menor, allegada ou provada pelos emprczarios, o 2° delegado auxiliar
poderá submettel-o a exame de edade no Instituto Medico Legal, prevalecendo, em caso de divergencia, o exame.
Art. 32. Os menores de 21 annos, de qualquer sexo, não
serão admittidos como artistas ou empregados nos "cabarets"
e cafés-concertos.
CAPITULO XII
DOS ESPECTADORES

Art. 33. Os espectadores deverão :
I. Nfio incommodar quem quer que se.fo durant.e o espect.aculo, 1wm perturbar os artistas dnrantr a representacit.o,
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salvo o direito de applaudir ou reprovar, não podendo, em
caso algum, arrojar ao palco objectos que molestem as pessoas ou possam damnificar as cousas, nem fazer motim, assuada ou tumulto com gritos, assobios ou outros quaesquer
actos que interrompam o espcctaculo cu sejam contrarios á
ordem, socego e decencia;
11 Não rPcit.ar ou declamar de qualquer modo peca ou
discurso. nem distribuir no recinto manuscriptos, impressos,
gTavuras, 11hotographias ou desenhos sem prévia licenca da
auloridarle que presidir ao espectaculo, a. quem será entregue
uma c6pia ou exemplar pelo autor ou editor responsavel;
Ill. Conservar-se sempre descoberto, durante a representação, no recinto dos camarotes e frizas e nos Jogares da sala,
onde não poderão fumar;
IV. Occupar os logares indicados pelos nu meros dos bilhetes de entrada;
V. Não pedir a execução de qualquer peça, canto, musica
P r eoi laçfio que não faca parte do programma.
§ 1. Uma vez iniciada a representaç.ão, não serú mais
permitt.ido o ingresso de espectadores aos logares rlc platea,
halrõcs, varandas e galerias.
§ ~2. Nos desportos ao ar livrr, é licito aos espectadores,
mesmo dnmnte esses, manifestarem sua approvação ou reprovação, ou incitarem os que nelles tornarem parte, por meio
rJe canLicos, gritos, rumores habitualmente usados em taes
e~pectaculos ou diversões publicas, observado o disposto no
n. 1, segunda parte, ns. IV e VI, dispensada a observancia
do disposto no n. UI.
§ 3. Nos espectaculos ou diversões de que trata o paragrapho anterior, é expressamente prohibido aos espectadores
abandonar tumultuariamente seus Jogares, bem como invadir
o local onde se realiza o espect.aculo.
§ 4. E' prohibido ás senhoras o uso de chapéo nas
platéas.
§ 5. Não será permittido o ingresso aos menores de oito
annos nos espectaculos nocturnos.
Art.. 34. Os espectadores teem o direito ao espectaculo
anmmeiado e podem exigir a restituicão do preço pago pelos
Reus bilhef PS. desde quo esse es!)edacnlo seja transferido, morlificado cu mesmo quando um dos artistas inscriptos se ache
jmpedido de figurar.
Paragrapho unico. Todavia, aquclle que penetrar na sala
do ospectaculo, apezar do avi~o affixado, ou não se retirar
log? dPpois da declaração, publicamente feita pelo emprezarw, de haver sido alterado o programma ou substituido um
artista, considera-se como tendo dado seu consentimento sem
direito á restituição.
'
0

0

0

0

0

CAPITULO XIII
DA VISTORIA

Art. 35. A vistoria é indispensavel á concessão da licenoa

d~ _que trata o capitul<? I; será requerida ao 2° delegado auXI!mr, qu(l nom.e~rá dOis engenheiros, como peritos, para exa-

m mar as condi!:nes de segurança, hygiene e commodidadP
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publicas da casa de espectaculos, bem como os apparelhos' e
machinismos, verificando ainda se foram satisfeitas as demais
exigencias technicas estatuídas neste regulamento.
Art. 36. Os peritos apresentarão o laudo da vistoria
dentro de cinco dias.
Art. 37. A vistoria será feita de dois em dois annos.
§ 1. o Si, porém, chegar ao conhecimento do 2° delegado
auxiliar qualquer circumstancia capaz de prejudicar as bôas
condições da casa de es.pectaculos, ou alteração das determinações deste regulamento, proceder-se-á immedia.tamente a nova
vistoria, antes de decorridos os dois annos.
§ 2. Não se verificando a irregularidade, ou não se tendo
encontrado qualquer falta, serão os peritos pagos pela verba
orçamentaria respectiva.
Art. 38. A vistoria dos circos em barracões de lona ou
de madeira far-se-á sempre que forem armados em outro
local, ou annualmente, quando a sua pemnanencia em um
mesmo local fôr por tempo superior a um anno.
0

CAPITULO XIV
DA CENSURA PRÉVIA

Art. 39. A representação de qualquer peça t.heatral depende da censura prévia feita. pelo cemwr theatral, processado
o respectivo expediente pelo cartorio da 2" delegacia auxiliar.
§ 1. Para esse fim o autor da p0,ça ou emprezario theatral
requererá por escripto o registro e a censura da peça, apresentando dois exemplares impressos ou dact.ylographados, sem
emenda, razura ou borrão, bem como a prova de haver pago
os emolumentos de que trata o art. 95.
§ 2.° Findo o prazo de t.res dias, o censor autorizará a
represPntação da peça ou não, declarando neste caso se a
recusa é absoluta ou poderá ser revogada, uma vez que o
autor ou seu representante legal supprima ou modifique os
pontos indicados.
§ 3. A Policia não poderá fazer directamente qualquer
alteração ou suppressão na peça apresentada a registro.
§ 4. A censura prévia, feita de accôrdo com o art. 39,
§ 2", comprehende tamhem a caracterização e guarda-roupa
dos artistas, marcação e sceuarios da peça.
~ 5. Na censura das pecas theatraes a Policia não entrará
na apreciação do valor artístico da obra; terá por fim, exclusivamente, impedir offensa á moral e aos bons costumes,
ás instituições naciona,es ou de paizes estrangeiros, seus representante~ ou agentes, allusões deprimentes ou aggressivas a
determinadas pessôas e á cqrporação que exerça autoridade
publica ou a qualquer de seus agentes ou depositarios; ultraje,
vilipendio ou desacato a qualquer confissão religiosa, a acto
ou objecto de seu culto e aos seus symbolos; a representação
fie peças que, por suggest.ão on ensinamento, possa induzir
algtlf'm á pratica de crimes ou contenham apologias destes,
procurem crear antagonismos violentos enf.re raças ou diversas
~lasses da sociedade. ou propaguem idfSas snbversiyas da ordrm
estabelecida.
0

0

0
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§ 6. 0 A censura prévia estende-se tambem ás representações de variedades de qualquer especie, declamações, cantos,
etc. exhibidos em qualquer casa de diversões publicas.
' Art. 40. Um doE> exemplares apresentados, depois de
emendado. será archivado na 2• delegacia auxiliar, de onde
não poderá ser retirado sob qualquer pretexto, salvo para ser
recolhido ao Archivo da Policia, e outro, conferido e visado,
será rPstitnido ao requerente para a representação; os topicoc;:
prohihidos serão, no exemplar restituído, assignalados a carimbo.
·
,
Art. 4J. O registro da peça deverá ser requerido pelas
pessoas de que trata o art.. 39, § 1°, quatro dias antes da ,
primeira representação .
.Art. 42. Do acto do censor negando o registro da peça
cabe á parte interessada interpôr, voluntariamente, recurso
para o chefe de Policia, dentro de cinco dias, nos termos do
art. 57.
A.rt. ld. Autorizada a representação, o emprezario communicará ao censor, no prazo de 2·1 horas, o local e a hora
do ensaio geral da peça, afim de ser verificado si foram observadas as suppressões e alterações exigidas.
§ 1. o Nos ensaios geraes os personagens estarão devidamente caracterizados e usarão o competente guarda-roupa, fazendo-se os scenarios como para as representações publicas.
§ 2. O director de scena, artistas, coristas e demais figurantes são obrigados a cumprir as observações do censor,
em tudo quanto se referir á caracterização, gesticulação,
guarda-roupa, marcação e scenarios.
Art. 44. As pelliculas cinematographicas estão tambem
su;jeitas ú prévia censura da Policia. observado o disposto no
0

ar! . 39, § 5o.

Al'L. 4G. As pelliculas sel'ão censurauas nas casas de diversões ou em outros logares apropriados e situados na parte
central da cidade, indicados pelo exhibidor.
Al'L. 46. A censura das pelliculas E>erá feita na ordem
chronologica .da apresentação dos respectivos requerimentos,
salvo a prefereucia para as que reproduzirem acontecimentos
do acLualidade.
Art. lt7. A censura deverá ser requerida, pelo menos,
quatro dias antes da data da exhibição e o registro será concedido, ou não, até 48 horas de'Pois do exame prévio, observado o disposto no § 1o do art. 39 in fine.
Al'L. 48. O censor que fôr designado indicará as partes
das pelliculas que tiver prohibido, podendo autorizar a exbibição, depois du eliminadas as E>ccnas indicadas.
Art. Jiü. O 2° delegado auxiliar concederá aos exhibidores
certidão de reg·istro da pellicula, não sendo admittida como
justificativa, no caso de cxhibição de vellicula não autorizada,
a ignorancia da falta de\ autorização, ou o facto de ter sido
a pellicula e:xhibida em qualquer outro cinematographo.
Arl. GO •• \s autorizações serão concedidas em tantas vias
quanta:; frll·em requeridas e dcllas constarão:
f. 0 Li tu lo da pellicula e O 110ille do fabricante;
H. O nome do requerente c a sua qualidade;
lll. O numeJ:o de metros e as partes em que se dividirIV ...~s _restricçõ~s c eo~~iç?es exigidas pela censura para
fiua exhibiçao e o ma1s que 1or .Julgado necessario nara melhor
caracterização da pellicula.
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Arl. 51. Na segunda delegacia auxiliar existirão dois.
para· registro, ·sendo um de peças theatraes e outro de
~elliollfas. einematographicas.
§ t• O tegistr9 será feito no mesmo dia da apresentação
da peça ou da pellioula, observado o disposto no art. 46.
§ 2. O registro de peças conterá o numero de ordem, data
do registro, nomes da peça c do autor, local da primeira representaeão, si foi autorizada ou não a representação, si foram
ou não exigidas suppressões, além de uma columna para observações.
§ 3. O registro de pelliculas conterá o numero de ordem,
·data do registro, nome da pcllicula c do fabricante, local da
primeira exhibição. numero de partes e de metros de extensão, declaracão de terem ou não sido exigidas suppressões
e uma columna para observações.
§ 4.• Nas pe~as theatraes traduzidas dever:í constar do
registro o nome do traductor.
Art.. 52. Os títulos, óUb-titulos e dizeres das pelliculas
devem ser correctamente escriptos e redigidos em lingua vernacula.
Art. 53. O chefe de Policia nodcrá baixar instrucções.
especificando factos que devem ser prohibidos pela censura,
por infringirem o disposto I!O art. ~19, § 5°.
Art. 54. O registro não impede que a peça ou pellicula
registrada seja posteriormente proh~bida, mesmo depois de
uma ou mais representações ou exhibir,ões, quando o chefe
de Policia ass.i:m julgar conveniente em beneficio da ordem,
segurança e moralidade publicas, ou de interesse internacional.
§ i. Essa prohibição poderá ser temporaria ou definitiva.
§ 2. • A autoridade policial poderá pcrmittir a representação ou exhibição, sujeitando-se o autor, emprezario ou exhibidor ás novas suppressões ou alterações indicadas.
Art. 55. As fabricas nacionaes, os agentes ou representantes de fabricas estrangeiras de pelliculas cinematograI>hieas, que as quizerem, por sua conta, exhibir em publico,
deverão requerer á Polici.a a revisão das mesmas, sujeitando-as
á censura para obterem a necessaria autorização.
§ 1. A partir da data deste regulamento, nenhuma fahri.,a, agenoia ou re-presentante de fabrica nacional ou estrangeira de pelliculas cinematographicas, destinadas a exhibição publioa, poderá funccionar sem prévia communicação á
Policia, mencionando sua séde, nome ou firma e o domicilio
dos representantes legaes.
§ 2. As fabricas, ag·encias c repre5entant.es existentes na
dala da publicação deste regulamento deverão fazer dentro
de 30 dias a communicação ~Je que trata o paragrapho anterior.
Art.. 56. A prohibiçiio estatuída neste capitulo, art. 39,
~ 5•, estende-se igualmente aos cartazes e annuncios das pecas
thcatraes e pelliculas cinematographicas, os quaes não serão
('Xhibidus ou affixados em lagar publico nem publicados na
imprensa, sem censura prévia.
Art.. 57. Do despacho do· censor negando autorização ou
concedendo-a condicionalmente, caberá recurso interposto,
dentro f) e cinco diaR, para o ehefe de Policia .
.A1'1.. út4. .A exhibiçí\o do JHllliculas, IJllO forem vrej udidat~ á iufan·oía, embora não infrinjam o disposto no art. 39,
§ 5", veios seus Lhcmas, ,quadros ou sccnas, será autorizada
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mediante obrigação, impost.a aos exhibidores, de inserir nos
respectivos annuncios o aviso, < improprio para crianças::.,
mencionando-se tal declaracão nos exemplares da autorizaeli.o.
Art. 59. Quando do espootaculo co:qstar qualquer pellicula
julgada impropria ou prejudicial á infancia, além da obrigação do a_rtigo anterior, é prohibida a venda de entradas aos
menores de 14 annos, que se apresentarem desacompanhados
de seus paes, tutores ou qualquer outro responsavel.
Art. 00 ·' Os proprietarios de cinematograpbos e em geral
todos quantos em publico fizerem representações cinematographicas são obrigados a exhibir, sempre que lhes fôr exigido
pela autoridade politial, um exemplar da autorização respectiva das pelliculas que figurarem no ~rogramma do espe~taculo.

Ar L. 61. E' prohibido modific_ar, de qualquer fórma, os
litulos, sub-titulos e dizeres das pelliculas, substituir quadros
ou sccnas e alterar-lhes a ordem, depois de approvados pela
censura.
CAPITULO XV
DA IN SPECÇÃO

~\.rt. ü2. A inspeccão geral das casas de cspectaculos e
dhersões publicas compete ao chefe de Policia, que a exerecrá por si ou por intermcdio do 2° delegado auxiliar.
Paragrapho unico. Os censores fiscalizarão as casas de
diversões publicas, devendo communicar ao 2° delegado auxiliar as infrac~õcs verificadas, para que esta autoridade imponha a multa respectiv~ nos termos deste regulamento.
Art .. f·~. O zo delegado auxiliar designará um supplente
de delegado de policia p~ra presidir aos espectaculos ou divel'sões publieas e nos casos do art. 11, § 1o, um commi&sario
do resvocLivo districto policial.
Art ~ 64. Para o policiamento das regatas, o chefe de
Policia dcsi~nará úm sub-inspector da })Olicia marítima, que
8f' cntenJcra com a autoridade encarregada de presidir a di\·ürsfl.o.
Art. 65. O sub-inspector da policia marítima receberá
do respectivo inspector as necessarias instrucções para a vig-ilancia das embarcações, sua collocacão, transito, e o que fôr
ui i! á bôa ordem, para evitar aba.lroamentos e ~inistros.
Art. 66. As partidas de foot-ball e outros jogos semellmntes, quando publicos, serão presididas por um supplente
det5ignado na fórma deste regulamento.
Art. G7. As que se realizarem em campos de pouca
concurrcncia, a juizo do 2° delegado auxiliar, poderão ser pretiidiuas por um commissariõ dq respectivo districto policial.:
Art. 68. A' autoridade incumbida da presidencia do especfaculo ou diversão publica compete:
I. Assistir aos espectaculos ou diversões, devendo compaI·ccer 15 minutos antes de começarem os mesmos e retirar-se
'li' pois que o publico tiver sabido;
Jl. Instruir a força escalada pelo 2° delegado auxiliar e
fazer a distribuição mais conveniente á segurança do publico,
ficando a mMma, exclusivamente, sob as suas ordens;
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II. Requisitar ao delegado auxiliar de dia o augmento
de força civil ou milHar necessaria á manutenção da ordem;
IV., Providenciar sobre a entrada e sabida do publico, de
sorte que: evite os embaraços, mandando verificar si as communicações internas guardam o disposto nos §§ 1° e 2° do
art. 8°;
V. Mandar expeli ir. do reeinto os espectadores que procederem de modo inconveniente; fazer apresentar ás delegacias
respectivas os que forem presos em flagrante, communicar
ao 2° delegado os nomes e residencias dos que infringirem o
disposto no art. :~il, para os fins do capitulo XVI;
VI. Qprigar os emprezarios ou directores a realizar os
seus espectaculos ou divertimentos annunciados, por diminuto
que seja o numero de espectadores, salvo acquiescencia da
maioria destes ultimos;
VII. Reclamar silencio, quando for perturbada a ordem
publica ou do espectaculo;
VIII. Mandar terminar o espectaculo ou divertimento e
fazer retirar os espectado!res quando não conseguir restabelecer absolutamente a ordem, empregando os meios coercitivos,
se forem absolutamente necessarios;
IX. Fazer baixar o panno, quanuo a representação causar
alguma perturbação da ordem;
X. Prohibir que sejam chamadas ao proscenio pessôa~
estranhas .á representação;
XI. Fazer examinar préviamente qualquer arma que tivev
de ser usada na representação;
XII. Só permittir o ingresso na caixa ás pessoas que
obtiverem permissão do respectivo empr~zario, e, independentemente della, ás autoridades policiaes em serviço;
XIII. Não permittir a execução de canto, musica, pantomima, peça declamatoria ou qualquer outra que não constar
do programma, e estiver préviamente censurada;
XIV. Não permittir fumar nos camarotes, frizas, bastidores, palco ou dentro da sala de espectaculos, salvo os artistas, quando no desempenho de seus papeis;
XV. Prohibir a venda e pregão de flores, libretos e outros objectos durante a representação;
XVI. Fazer abrir, findo o espectaculo, todas as portas
de sahida;
XVII. Mandar depositar na Policia Central os objectos
achados, não havendo reclamação do dono;
XVIII. Fazer observar o disposto no art. 11;
XIX. Levar ao conhecimento do 2" delegado auxiliar qualquer iufracção deste regulamento e os factos occorridos, mencionando em um e outro caso as provid 'meias tomadas;
XX. Cumprir as determinações do censor presente ao espectactilo.
Art. G9. A autoridade que vresidir o espectaculo permanecerá no camarote da Policia, ~lP onde só poderá retirar-se
no!'; intervallos ou em objoeto de serviço.
A.rt. 70. Nas casas de espectaculos ou diversões publicas
terão in~resso gratuito o chefe de Policia, delegados auxiliares, delegado c commissario::; Llo respectivo districto, supplente encarregado de presidir o espectaculo, censores das
casas de diversões publicas, assistente militar do chefe de
Policia, inspectores da 4a Delegacia Auxiliar, da Guarda Civil
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e de Vehiculos. sull-inspcctores destas ulLünas, os iJ1Yestigadores a ui orid~Úics o cncarrcgaqos de alguma rli 1igeuda .
.:\rt. 7 J. Nu camarote da Policia apenas terão ill~·t·esso o
Chefe de Policia, ucleg·ados auxiliares, rlclrgado do di~lrielo,
um dn:o; cc~m;urt~s. o ~upplt•nfe encarregado de prm;idit· o cRp!'ctaeulo e o a~sisteulo milil~ar do Chcf1~ de Pulie ia.
Al'f .. 72. A Policia uilo com~cderá. suh vrdcxl o algum, in-grcs::;o permarwnl e on t~)mvorario nas diver·sõe::; vuhlil·as, ainda
a lifulo de fi::;ealiza~.:ãu. ~o caso de falia eventual da autoridadP ('Jl~an·ugada do presidit· o espl'claeulu, o elwfP do snrvi(lo
da c:uarda Civil eomnnnlieará o faelo an delegado auxilim· tk
dia, )lttra ser dado ::;ubslifnto ao fali oso. .\ri.. 7:3. o ?. delegado auxiliae I'OllliJlllllieaJ·ú ao Cl11~r,~
d1~ Policia ns nomes dos flupplentes nsealados para a presitlrn,· ia dos l'Spedaeulos. dando sciPneia dos que faltarem ao
s'~rvi•:o duas ou mais vezes por mez, assim comu dos que ::;e
j'eeu::;arcm a fiscalizar as c:asas de diversÕl'S.
~\1-L. 'J.1 . .\ Jorça mililar ou civil escalada pam u st•rvi(o
lc•Ju por devet·:
1. apl'PscntaJ·-se antes dn iniciado o t•spedaeulo :í autoridade «IUC~ o presidir, de quem ~~xclusivanH'nf1~ l'ecnlJer:i ordens.
JJilo podendo ret.irar-se antes de findar o t•sperfacnlo e sem
a 11ceessaria dispensa;
11. eomtnllnicar ú autoridade tudas as in~egularidaües on
fados que uol:u·. ou vierPm ao seu conhc1·ittH~nto;
TII, Jazre •·umprir as disposit;:õe::; do cnpitnlo XI I destcl
regulamento .
.\l'l.. 7'5 A" f unna de bomlwiros Dt\ serviço cumvi·e:
I, apresentar-se á autoridade antes de iniciado o e ..;;Jwl'L::.tnllo, vor intet·medio de seu clwfe, olJedceer ús ol'flen~; e
reclamar as providencias lH~c!'ssarias ao servi co:
_
li, não se retirar do seu posto rlurantn n· l'~}weíaenlo 1',
findo est.o, r·nvistar o edificio, eu idadosanH•nl P, afin1 ti·~ prevenir Lodos os riscos de incendio.
Art. 7ü. Saln.' o disposto no a !'I. 2·L n., H. a policia
não permittini a venda de bilhetes de casas de diverséic~, f'~H
agencias ou por meio de ambulantes, ainda qne esl Ps offt'1 ec~am a Yü>IHia dn hilho1te~; SPlll agi o.
Paragt·apho unico. A autoridade qun prn~idir· o esu~ef.a-·
eulo ou diversão publica fiscalizará. o rumpl'imPnl.o dÔ di:o~
poslo neste artigo nas portas ou immcdiações das ea~as do
diversões.
·
.\d. 77. ~os desportos realizados n111 lng-aJ'I'S vulJlieus. n
puiieia e:-;lalJelcerá as medidas que jnlgar· ~~tm\·•mienL,~s ú st•-gUI'UJH~a dos pedestres, do'l vehienlos e dos q:u P tomarf'lll v a rle
uu1 taes provas, ficando responsavr.is )wlo rumpriiJwnto das
ordens PXpedidas pelas autoridmlrs policin,.l.! us lH'IHllOtures
dos de§ portos.
0

CAPITULO XVl
1).\S

lNFH.\f.:ÇÕm; E 110

SEU PlHJI :ESSO

.\rf.. 1~. ·~\. inohservaneiu do dispo.sltl nos al'ls. fo ~~ 8",
1", ~o. :v•, fio n 6"; ar( .. :m, §§ '1", .t,<> P- H"; :u·f. lt1; :u·ls., lt't
c .17, ser~t puuivcl com a multa dt• JOfl~ a ~rln~ono.
~§

l,.ds de 1925- Vol. Ill
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Art. 79. A inobservancia do que dispõe o art. 9° e seus
paragrafhos, art. i O, §§ 9°, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23 e 25;
arts~. 1 e seus paragraphos; art. 12; arts. 16, 17, 18 e 20,
§ 2•; arts. 23 e 24 e seus numeras; arts. 28 e 29, §§ i o, 2°, 3° e 5°;
arts. 82, 48 e seus paragraphos; art. 55, §§ 1° e 2°; arts. 56,
58,. 59, 60, 61, 76 e 77, sujeita o infractor á multa de 50$ a
250$000.

Art. 80. A infracção dos arts. 15, 19, 25, 26 e 27 e seus
p-aragraphos e art. 33, seus numeras e paragraphos, sujeita
os infractores á multa de 20$ a 100$000.
Paragrapho uni co. A imposição da multa não inhibe o
procedimento civil ou criminal que no caso couber, nem a
SU5P'encão do funccionamento da diversão nos casos determinados nest.e regulamento. ·
Art. 81. Na r9incidencia impor-se-á a multa no dobro.
Paragrapho unico. Verifica-se a reincidencia quando o
infractor, depois d~ notificado, transgride novamente a mesma disposição regulamentar.
Ar . 82. Será cassada pelo Chefe de Policia a licença
para o funccionamento da diversão, toda vez que, no praso
marcado pela 2° delegado auxiliar, não for satisfeita qualquer exigencia prescrtpta neste regulamento.
Art. 83. A pena de multa será imposta pelo 2° 9elegado
auxiliar, com recurso para o Chefe de Policia, e a da
cassação de licença para este mediante representação daquelle.
Paragrapho uni co. Verificada a infracção, a autoridade
~e presidir a diversão ou qualquer outra encarregada de pohciaf-a communicará o facto, por escripto, ao 2° delegado
auxiliar, que mandará pelo seu escrivão lavrar o competente
auto1 com a multa por elle imposta, assignando a mesma autoriaade, o communu~ante, o infractor e duas testemunhas.
Art. 84. O mesmo processo será observado, quando o
2o delegado auxiliar tiver communicação de alguma mfracção
qeste regulamento, fóra das horas marcadas para o funccionmento dos espectaculos ou diversões.
Art. 85. Lavrado o auto, far-se-á a notificação ao infraotor, marcando-se o prazo de 48 horas improrogaveis, para
apresentação de defesa escripta ou pagamento da multa.
Art. 86. A defesa, no caso de imposição de multa, só
será. admittida quando acompanhada da prova do deposito da
sua importanoia na thesouraria da policia.
Art. 87. Apresentada a defesa, o 2° delegado auxiliar,
dentro de 24 horas, poderá confirmar, reduzir ou relevar a
multa, dando os motivos de sua decisão.
Art. 88. Do despacho do 2° delegado auxiliar, reduzindo ou confirmando a multa, poderá o infractor recorrer
para o Chefe de Polida, dentro de tres dias, contados da
sua intimação.
Paragrapho unico. Não sendo encontrado o infractor, para
ser intimado da decisão, far-se-á a intimação por edital no
Diario Official.

Art. 89. O Chefe de Policia decidirá uo recurso c).cnlro
de cinco dias.
Art. 90. Confirmada a multa, ou não interposto o reeurso dentro do prazo estatuído no art.. 88, será o deposito
convertido em pagamento.
Paragrapho unico. No caso de redueç.ão t.la multa, resti~ui~-se-á o excedente ao infractor.
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Art. 91. Não sendo deposiLada a multa ·e transcoll'rido ·o
prazo legal, far-se-á immediatamente a sua ins.cripcão em
I ivro especial da thesourar ta da Policia, podendo o infractor
voluntariam'ente pagai-a denúro de 48 horas.
§ 1°. Decorridas as 48 horas após a inscripcão o thesoureiro extrahirá logo certidão, que será. remettida immediatamente aos procuradores da Republica, para a. competente cobramia executiva.
§ 2°. Effectuada no .Juizo Federal a cobrança executiva,
nos termos da lei vigente, o producto será recolhido aos cofres
da Policia, para os fins' previstos neste regulamento.
CAPITULO XVII
DISPOSIÇÕES GERAES

Art. 92. O 2° delegado auxiliai: poderá visar cadernetas
ou outros documentos, para prova, no paiz ou fÓII'a delle, da
representação ou não de pecas theatraes pelas emprezas
que o requererem, declarando e fundamentando nrst€' caso
o que v8Jrificar.
Art. 19'3. Os cens10res das casas de diversões publicas.
qn numero de quatro, serão
nomeados pelo Ministro da
.liJStiça >e l'egocio~ Interiores, sob proposta do Chef.e de Policia, sendo um exclusivamente encarregado da censura de
peças theatraes.
§ to. Nos termos do art. 13 da lei n. 4. 793, de 7 de
.:aneiro de 1924, serão conservados os oito censores actual~1lcnte etl). exorcicio, que ficarão desde já effectivados nos
rcRpcctivos cargos mediante portaria do Ministro da .Jusltiç.a.
n Xcgocios Interiores, rcsalvadas as disposições vigent~s da
lei sobre accumulações: remuneradas.
§ 2°. Esses funccionarios perceberão, além da gratifieaçi'í.o de que trata o § 2° do art. !)5, os vencimentos annuaos
de 8: 4Ql),$ cada um.
·
Art. 9·L Os peritos. na vistoria das casas de diversões
vublicas, p'erceberão custas de 50$ a 300$, arbitrados1 pelo
2° delegado auxiliar e pagas pelos emprezarios.
Art. 95. Os emolumentos da censura de pelliculas ci~
nematographicas e pcç.as theatraes serão pagos adeantadamente, por quem a houver requerido na Thesouraria da Po1ic ia que fornecerá ao interessado uma guia comprobatoria
desse pagam·ento, indicando o titulo da peça ou da pellicula,
o numero de aclos ou de partes e a quantia recebida.
§ t.n Os emulumentos de que trata este artigo serão ar-·
bitrados pelo Chefe de Policia á razão de tO$ por parte de
pellicula e 30~ pqr acto de peç.a theatral e a censura prevista
no paragrapho umco do art.. 18 e § 6° do art. 30 será arbitrada
cmre 1 O~ e 50$000.
§ 2o. A renda mensal proveuieute dos emolumentos con~i!ant.es des~e artigo será distribuída igualmente rntre os censores, dopo1s de descontados pela t.hesonraria da Policia 5 o/o
que serão applicados pelo Chefe df' Polieia na mrll!oria do
s0r·viço d~ censura e n? pagamento do auxiliar de flllC trata
a rarte f mal do art. 96.
. . ;~rt.. ü6. O c~nsor mais anl igo ficarú nncarrlr,g·ado ·de
UIStribUir o serviço de ~ensura das pdliculas eincrna.lo-

~
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phicas, e terá um auxiliar designado pelo Chefe 'de Policia
]Jara exerc-er, em commissão, as funcções de escripturario da
censur·a p•révia, o qual perceberá a gratifieação mens:al de
·120$, nos termos do § 2° do art. 95.
Art. 97. Nos Lermos do ar L. 2o do rlccrcto n. 4. 790, de
2 de janeiro de ·l !)24, os emprezarios theat.raes são obrigados
a apresentar diariamente ao 2° delegado .auxiliar ou ao sur.plente que presidir o cspectaculo a autoriza.ç1ão do .autotr ou
pessoa em seus direitos subrogada, sem a qual não será permittida a representação da peça ou a execução da parte
musical.
Art.. 98. Os censrores das casas de diversões publicas
usarão distinctivo identico aos dos delegados de policia,
substituídos os dizere~ - «Seguran~;:a Publica» - pelos scguint:cs: «Censura Policial».
Art. 1!}9. A tabclla do vencimentos annr.xa só ·rntrarã
1'111 vigor depois que o Congresso Nacional consignar o pn'eciso
credito.
Al'l. 100. Hcvogam-se as disvosiçõ.cs Dm contrario.
Rio de ~Janeiro, em 10 de setembro de 1924, 103° da ifndepcndcncia c 36° da Rerublica. - João Luiz Alves .

.Tabella de vencimentos a que se refere o § 2° -"in-fine.''·
art. 93 deste Regulamento

d~

8 Oensores tlas casas de di versões publicas:

Ordenado ........••... -..
Gratificação ....••...••.. ·:
•l

5 : 6001$0\1).0
2 :SO.Ot$000

8: -100$000

()'] : .~00$000

Rio de J,nciro, 10 do sotcmbro de 192-i.. -

'JoãO, Luiz

~llves •.

lJECRETO N. 16.591 -

DE

10 DE SETEJ\1Bno DE 1924

Concede a Pul'ltouLlo Bulcão ott ct f!/ll.lH'eZa tflW omaní:;ar us:
(acm·es constantes do dec1·eto n. /2.!JH, de ."W de ntnr(:o
de 1918, (~ do dec1·cto legislativo 11. /~,2~6, de 6 tle ja11ciro
ilrJ -1921, pm'a o de~;envulvimento da industJ·ia sidcrJJ1'fJi~·a

e nu·tallw·u,ica.

O PrPsid(•ntc da Ht•publiea do:-; Estados Unidos do Brasil
f.endo em vista o decreto n. 1:2.91-1. de 30 de março de 1!ldR:
n os decretos lrgislafiYos 11. 't.:?ftG, dt~ ô de janeiro de 1U?1,
n u. ,í .801, dn !) dP ,janeiro de Hl:!'t, · deeL·eta:
AL'f. J ." Fi(~Ulll. coJtcedidos a Fortuna! o Bukãu ou a em]n·eza qup ol'ganizar os favut·cs eonsfanles do d(~er(~f'l numer•l
J:!. H-íí, dP 30 de mat"to de 1918, P du decrt"to lPgislalivo numm:o /L:!Í~, dq Ü de .1aneir0 de -19.:!1, pal'a O deSCilVO}Yiment•J

da mdus_tr2a siderurg1ca e metallurgiea, mediante as seguintes comlt~oes :,

ACTOR DO PODER E:XP.CU'l'l\'0

1St

I

o r.oncrssionario

ou rmprpza qnr organizar nhriga-sc:

n.) a inslallar o manter em funcr.innanwnl o no Estn.dn dt'
:\finas GPraPH, muniripio do Sanfa Bal'lw.1'a. um alln forno rom
('~p~widado para ·nrodnc~.üo diaria dn :lO I onPladas •IP g11:-;a,
no minimo. A installaeão pôdP sr•t' ampliada. "lll qualquPr
(·pn1·a, podendo Sf'l' dcsl inarla tamhPm ú. Jallt•it·aci\n dP :u:o:

IJ) a construir nrsla Capital urna grandfl ufl'icina molal-·
l1trgi1·a eomprchrndenclo usinas rln fundiefio dP ff'l'J'n P nwfnPs, rPfinaçfío de aço c fabrica(;fío do mat•ltina~ e apparelltos
rl'·"linados :í agrienltul'a e :'t illfhlslria.

II

A ofiicina mdallurgir.a, rk que fral a a lnllt'a 1J da r.lausula anlet·ior, ser:í constituída rh~:
a) fnenos do fusão de frrro gnsa rom raparoidadP rll' :10
lonPladas por dia, no minimo;
1J) Jornos dn refino para conYrrll'r rm a1:n :.?0 I nnPladas
] rOI' dia, !lO minimn;
c) laminadnt·rs p:na Jrrrns rwdilados r·om rapat• idadn
r 1 llTC'S·pon dcnf P:
d) fornos df' rraqur.eimenfo P uP tcmprra;
r) fornos de cadinho para fnsão ele ligas dP mr-Lacs:
/) con~J1rCssorcs de ar para f odn o srn it;n:
a~ 1 homhas c pePnsas llydraulicas J1al'a o sPrvieo dl)? ]flminadürPs;
.
h) machinas de moldar n apparelhamcnl o })ar·n runl'l i e
Jlrças dPstinarlas :í constrw·r:ão de machinas, aros I' t·nrlas de~
locomotivas c de carros;
iJ tornos, plainas, radiaes. frPSC'S, cylindros, JH'Pnsas de
nil:t.ampar n hydraulkas, ]wrfuralrizrs. tc~souras merhanicas,
marLitH'I.t':;, ponceõrs, rnhitarlorrs a ar comprimido, 0smrri<s,
scl'l'as, tupias forjas, desPmpenos, tornos de bancada, elovadori~S.
pontes rolantes. talhas, h·anspol'farlores n mais
que pt·reiso fôr para o pcrfcifo apparPlhamcnlo da nsi11a c- da
n rl'icina mctallurgica;
j) grupos termo-clectrogenos constituídos por molorrs a
gaz pobre utilizando carvão nacional como f'omhusl ivPI, con;jugauns ~~om allnrnadorrs do ampla f'apacirladP para Indo o
servieo;
1.:) motores clectricns para o movimento das machinas
apparclhos;
l) apparclhos de laboralorio para a usina.

e

III
O concessionario ou empreza qno organizar ohriga-~e a
fabricar o seguinte :
a) machinas de distillar ou fabricar aguardonl e o alcool;
b) machinas de descarn~ar, limpar <' Pnfm·ctar algoLI.fio:
(~) maehinas de desgranar, s(~ccar, dc~wascal', vPnt.iiar,
brunir, lustrar, brilhar, classificar, pPsar e ensarTai' arroz;
li) mnchinas de fabriear, rcfiuat·, moer e }JPneirat·
assucar;
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e) machinas de extrahir, fundir, refinar e en~atar banha;
f) machinas de lavar, despolpar, s~c~ar, ve~tllar, descas-

car, hmpar, brunir, catar, separar, classrfJCar, misturar, pe.;ar,
ensaccar, torrar e moer café;
g) machinas de moer canna;
.
.
h) maehinas de bater, desgranar, ventilar, hmpar e catar
feijão;
.
·
i) rnachinas de cortar, desfibrar, desmtegrar, moer, e3farellar, fenar e enfardar forragens;
.
j) machina~:~ de descascar, debulhar, ventilar, seccar •. separar, desgerminar, expurgar, moer e fazer fubá de m1lho;
k) machinas de descascar, lavar, cortar em fatias, seccar,
sevar, prensar, turbinar, desintegrar, peneirar, t9rrar, extrahir fecula, fazendo ·farinha e polvilho de mandwca;
l) machinas de traçar e rachar lenha;
m) machinas de senar e apparclhar madeiras;
n) machinas de expurgar e seccar sementes;
.
o) machinas de fabricar, baterJ sa1g·iar e enlatar mantmga;
p) mae<hinas de extrahir e rerinar oleos;
.
q) machinas de desintegrar e moer sal, cascas de made1ra,
})roductos chimicos e mineraes;
1') turbinas h:vrlrnnlicn~: cf•nf rifng-as, roda:-: pPlton, et.c.
s) moinhos;
1) laminadorcs ·
?t) instrumentos a~~rarios;
v) ferros perfilados, grampos, parafusos, talas de juncç;ão, pregos de ponta de Paris, rodas. aros. eixos, blocos, arame farp1ado c liso para r.ereus, fios para telegraphos e telepihones, etc.
A capacidade global da produecfío não dcyerá ser inferior
a 1O. 000 toneladas poT' anno,

IY
Ao conc.essionario on á empreza que organizar serão c<mcedidos durantt o prazo de vintp, e cinco annos os seguintes
fa·vores:
1°, i8enção de impostos de importação e de taxa de expedi ente para:
a) machinas operatrizes, motores, g·uindastes, ~azogcnos,
elevadores, material electrico. apparelhos de fundição, fornos,
· 8pparelhos sanitarios, cimento. estructnras metallicas, barras
P. vigas de ferro ou de aço, cal'has, canalizaçlõ,es, tanques. bombas e qnaesquer antros machinismos, materiaes e materias
primas destinados á construcção, inst.allaçã.o e amp'liação da
usina e officina meta llurgiea e denendencia~:
/1) rnachin~smos e materiaes destinados á installação de
energia electrica, cabos aereos e vias ferreas de pequeno percurso necessarios ao abastecimento da usina siderungica e escoamento de seus productos:
2°, 1sencão de todos os impostos fflderae~ que porventura
incidirem sobre a ronstrncção e amnliar~iio d3 officina usina
sider11rg;ca e suas dependencias:
·
·
'
3°, direito de desapr0priaçãn. nos termo;.; da lei em vigor,
para o~ terreno'~ e hemfeitorias necessnrins :ís con~tnwç•i}es ue
estrada~ de frrr0 de necmeno pp,rr,urí'o, estr::~rla~ df' rodagem,
eabos aercng e linha de transmissão dA ew~rrda hydro-electrica. de accôrdo eom os nlanoc;; app'ro•;ados pelo Governo e que

forem ner.essarios á usina siderurgh:a;
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4°, fretes reduzidos. nas estradas de ferro e linha de na·v,egação do Governo Federal, P'ara machinismos, materias
primas e materiaes necessaríos aos trabalhos da usina, bem
como para o tran!!-1port.e de seus productos e sub-productos.

v
A iscnr,ão de direitos de irnportacão e de expediente, de
<we trata o n. 1 da clausula anterior, somente será concedida
si o~ machinismos, mater.iacs e mnt,erius primas não tiverem
~imilareg no paiz. A reducção de frete, dP, aue trata o n. 4
lia mesma clausula, será regulada em contractos especiaes
com as estradas de ferro e linhas de navegação.

VI

O concessionario ou empreza que organizar obriga-se:
á fiscalização do Governo Federal, for-

a) a sn.ieitar-se

necendo todas as informações e esclarecimentos solicitados,
além de nm re1atorio annua1 sobre o estado das obra~ em
constrnc<;.ão, producção das usina~ r offir.inaR P e~tado finan-·
eeiro da empreza que org-anizar;
b) a 1·ecoliher annualmente ao Thesonro ~arionnl a .quof.a
1lr~ 12:000$ p•ara as despezas de fiscalização~
c) a apresentar ao Governo Federal. para exame c approvação, todos os planos de alterações substanciaes e processos
novos a adontar no desenvol'Vimento de suas usina~. os rtuaeR
~erão con~idcrados approvados para todM o~ effcitos si n9.o
tiverem Rido imp11~nados no prazo de 601 dias, a contar d:t
data rla apresentação;
d) a empregar nos sens servieos pelo menos eincoenta por
rento de op•erarios brasileiros~
e) a manter nas sua~ usinas dez menores aprendizes e a
collocar em trahnlhos atfinentes ás mesmlls flté tres engeT;heirns diplomartos nela Escoln rle Mina~ dP. Onro Preto ou
que tiverem o curso industrial da Escolll. Polytechnica. de
~crôrdo com a indic1lcão feita pelo ministro da Agricultura.
Tndustrin, c Commercio. rturant~ o nr:wo rle dous annos e com
a g:r·llt.ificn.r,ã.o rnfmsal minimn do 5•0-ü$000;
f) a fa1.er, sem preiuizo dos srns servic.os e smnore qnc n
Govern'l .iulgm· convenirnte. as experienrias neccs~arias n:Ha
a "'erifirnljl'io rln, possibilidade dn nprovcitamrnto ck m~ür~ri:l·;;
primas do naiz:
tn ::~. dat· pT'eferoencia, f'lll i·<:!·ualdarlc rlc ,•.ondiçõe~;. :í mafPria pt·ima nal\lonal " ao col\f' rlr> 1'a1·vão n~teionttl, sempre tlt!e
tiver rlt• ernn·rpgar c0l\P metallnrr;ricn;
h!

fl

ypnclpr· fiO Ci·OVP.,..no FPdf'l•~ll.

p:n·a

aH ~11::>-; 1\l'ec~s:~i,f:1-

llr'1fhwrãn annu:'l rh u~1l':l P ot'fiei•V1 rnr<t:~' .
inferior· ao dp irle·nfipn Pl:l,terhl imom·t:lrlo
df.~ :u·crr>:,cirln ·· dP. irnno~to•'> alt'ancleg:•rioc: fmm rlf~ Pxrwrliente

~tfé ~10 ~:t,, da
llP'f{Íe~. :l TJT'f'f~n

rh_•f'.

f• t·~x:::.~~ de f'"1,., õo T>ortn rln Rio d.e .T~'Ieiro, senrlo o valor· ria
üifferença ob.iecfo de ajwJte na occasi~o cb cnm~'":.t ~~ vencb.

VIr

O Governo Federal

obriga-~e a ~0rrnrflt' PO fmr,.•,:l::::~innari\1

ou empreza que organizar, nos termos dR clausulu VI, lettra h,
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a quantidade de ferro, aço e outros produrLL)s que tiver di'
adquirir para o supprimrmto de suas nccPs.;:;icladr_•:', desde qn"
a usina ou o.fficina nwtallurgiea produza artigo::; irlcntir•o.;:; cn1
1.ypo e qualiàade :.lilneHes de que o Uovrrno carr:•~Ja, Pm urna
porção equivalente a _quota parte qun a producção da cmprcza
representar na produc<,:ão total de HSinas e officinas congcneJ'Cs installadas no paiz.

VIII

O G()vrrno Federal auxiliará o desenvulvimonLo da usina
siderurgica, construindo pequenos ramaes dr estradas dr~ Jcno,
uma vez que os julgue indispensaveis ao abast<~cimcnt o da
;mesma e ao escoamento de seus produrtns.,

IX
O 1Governo Federal, sempre qur julgue convcnicnl.c, interporá sens bons officios para quo n concessionario ou empreza que organizar obtenha isenção ou reducção dP quac:;;rtuet· •
in~postos estadnaes e municipars, ·qun pm·yrnlura incidam sohrc sua usina, officina~ e clepemloncias. trafego ,r]~ mal crias
primas c materiaes destinados ao funccionamcnlo das mPsma~.
e respectivos productos.

X
O Governo Federal poderá conredrr nliliímr:iln :de forças
hydranlicas de seu dominio para a exploraoão e desenvolvi-

mento dos sei"V·iços do coneessionario ou emprcza. qu~ org-aniza1~
desde que faes forças não sejam neces~arias aos serviços fcdrraes.

xr
O Govnrno Frderal pr)dcr~'i. em qualquer tempo. requisitar,
por neccssidnde de salvacã-o publica on rm raso de guerra, a
usina e officina metnllurgicn. c dependencias, de conformidade
com as leis em vigor e;

XII
Pelas infracçiõeg das clausulas aa prosent.o concf'SBi'hs, o
roncessionario ou rm~prczn qno organizar incorrerá nas multas rle um a cinco contos de réis, elevada~ ao dobro no t'aso
(]e rrinridencia.
XTJT
O rnnre~sionario r,u rmprr1.n fJlH' n1·r~an iza1· obl'igrt-'-P n.
inicial' as ron~trurr,õe~ dentro do JWazn rir sri~ mezl'::; rfml nrlo-;
dfl dnta da :u;si~JnllnJ·a do rrmfl·:wlo e ft'r·minal-a~ nftí :H dr
1lr•zPmhrn dP Hl?ô, sob pena de r.nduridadP ..~nlYn r:-~.sn dt~ fort'it
maior. a .i11izo do GnvPrno. por simplr•:-; d0rrPin do Pnrlr'r Rxnentivo. inrlrpr•nr:l0nle de aer~::ío ou intcrpellnt:iir:' Jndielnl ou extrnjudicinl.

1R5

XTV
Srrá rlPelaradn crirlnra a prés0nl r. ronrr!:;sfío RC' honyrr prt-·
ralysar_•f"to dM serviços ua usina on ofi'ir,ina. mr.l allnrgiea pot·
nov0nfa rli:-~:;; consncutivos. salvo forr.a maio1· romprovada. a
juizo do Governo, fica.ndo nbrigarlo al~m disso o r·oncP~siona
rio a rrsti ~uh· no Govrrno n Ynlor de 1orln~ as iscnrões de taxns r impostos.

XV
O eoncessionario ·ou cmprczn ·quo orp.aniznr. no ca~o d~
-os favores fio derreto 11. ·12. !lH. {]r. :10 rl1• marr,n fln
I!HR, devrmi aprrsentar ao Governo os tilulos dP proprir.r.larlc'
dos t.errrnos, jaz.idas de frrr,o, florestas e fJnéclas de agua flllC
pm;suir no nistricto Feflcral e nos Estados rlP Minas Gr1·acs e
•lo flio dP .Tanriro, destina·dos ~s imd.allaçõrs r ao fornrrimcnt-•
dP minrrios, romhm:;tivr.l r ·rnrrgia hydrorlrrl ri e a para a 11Rina
!4idcrurgira r offil'ina mdnllnrgiea. afim dr qnr sPj:nn avaliafio~ no~ termos rlo .art, 5" rlo citado rlrcrf'tn n. 1?.. 9 r, r,, para
m; f'ffoitos do ~ t" do art.. :1° do nwsmo dccrrln r da lri nun 1cro 4. HO I, de !) de janriro de Hl21.
fH'P.tr~ndr.r

XVI

O cohrcssinnario é obrigado, rk accôrdo com o dif'posto nr'
art. H} do decreto n. 12.!H4, a mnnt.Pr etn rnltivo a~ flm·r~; ..
t.ns neces;:,arias ao supprirneni.o df' carvão df' m:uleira de quP.
precisar !li usina de alto forno d0 Estano de Minas, sendo ag
rc~p·cctiYas át'ras fixadas prlo 2.\Tmistcrio da Agricnlt ura.

xvu
O fôt'o federal desta Capital será o

n~ nr~õrs que sr. fundarnm
tf'~ da prrsnn1" cor.cessão.

rm rliJ·r.Hos

con"~JH~tcntr

Rio do .T::meiro, 10 do sctrmhrn dr 1!121,

tlf'nria c 36., fia Rcpublica.

pa1'a torta~
rrsnltnn-

I" ohrig-nr:íir~

10~"

dn Tndrprn-

ArtTITUit D.\ 8TLV.\ BER~ARDER ••

lltiaucl Cnlmnn du Pin c Almf'idrr .1
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DECRETO N. 16.592 --

DE f O DE SETEMBRO DE

1924

:.4.pprova o regulamento para o registro de casas commerciaes
que negociem em sementes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasll,
usando da autorizacão eons.tanfr do art. :175, n. XV, da lei
n. 4. 793r de 7 de janeiro ,de 1924, decreta:
Art. 1 . o Fica approvado o regulamento para o registro
de casas commerciaes que negociem em sementes.
Art. 2. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 10 de setembro de 1924, 103o da
dependencia e 36° da Repu·blica .
ARTHUR DA

Inde-

SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida ..

Regulamento a que se refere o decreto n. !6. 592, desta data
Art. 1. o Na Direct.oria do Servico de Inspeccão e Fomento Agricolas haverá um registro facultativo dos estabelecimentos commcrciaes ou agrícolas que negociem em se-

mentes.

Art. 2. o O registro de que trata o artigo anterior tem
nor fim fiscalizar o commercio de sementes, orientando os
agricult.ores na acqnisição das mesmas.
Art. 3. o O perlido ti e regi!lltro •.será feito annualmente,
em requerimento diri!Z'ido ao director do Serviço, acompanhado dos reci'hos de impostos de industrias e profissõe:_: ou
territ.oria~~ ~ Jicenças municipaes.
~ 'i. c. Quando se tratar de estahelecimento agricola,
o
refluerentP. ·rirved. ·fornrcrr Pm rrlnção :1 propriedade GS seguintes esclarecimentos:
n) a denomina.r.;ão. si tiver;
h) si é propria, arrendada ou alugada;
r) Ri é servida por estrada- de ferro, navegaçã.o maritima
ou fluvial;
d' mnnicipio em que se Hcha situada:
r•) cidadP, villa ou povr,ar;ão ma i~~ proxima:
f' ~rea totat;
f') área cultivada;
h) semAntes que produz.
~ 2. o Qu:mdo SP tratar· de esta}1elecimento commercial,
'J reouerente deverá declarar a denominação da casa, ~i tiver,
e forne~er uma rela~fio das semPntt>s exposta~ á venda, com
a especificação da origem, quantidade e- anno da colheita.
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Art. 4. o Os estabelecimentos registrados deverão fornecer aos compradores certificados de garantia das sementes
vendidas, os quaes deverão mencionar:
a) a ·oroporç.ãtJ mínima de sementes authenticas e puras,
a faculdade germinativa .c a indicação da origem ou prove-·
nien0ia das mesmas;
.
b) a ausencia de cus.cuta ou, quando houver, a tolerancia
fixada pelo Instif.uto Biologico de Defesa Agri.cola, tratando-se dr srrncntes de legnminosas forrageiras (trevos. alfafa,
efr.):
c) a quantidade vendida e respectivo preço.

Paragrapho uni co. As garantias de pureza e de faculrlade germinativa serão expressas em centesimos do peso
total, isto é, o venrledor garante não só o m1mrP,o minimo de
kilo·s da mercadoria, corrio tambem a quantidade mínima de
sementes ~on1 capacidade de g-erminar em 100 grãos puros.
Art. 5. o Os estabelecimentos inscriptos deverão submett.e.r com regularidade ao Servico de lnsoeccão e Fomento
Agrícolas, para a respectiva analyse, amostras rln~ ~Pmentes
t•xpo·stas á venda.
§ 1. o Nenhuma t.axa será cobr3da pela annlysc de que
trata o presente artüro;
~ 2. o Do resultado da analyse, Aerá entre[nlP- um. Mrtiftrado: R('mpre que fôr poRsivel, o Servico forner.r.J'::l, tient.rn
de 48 horas. um r-ertificado provisorio da pureza. i<lent.ídai1H
P presumivel faculdade germinativa.
Art.. 6. o Não podP.rá ser exposta á venda nenhuma Rf'ment.e. cuja amostra não tenha sido analysada no Iaboratorio
rto Serviço.
Art. 7. o O comprador póde requerer ao Servil; o o exame
da Remonte adquirida.
S 1. • Quando a analyse demonstrar que a semente é
fal~ificada ou impura ou quando ~e vérificar que
~~ falsa a
indiearfi.o da ·proveniencin. o estabelecimento será obrigado
l:l. re~tituir o prer.o recebido e P. imnort~ncia
daR despezaR
de t.ransportP. além ne 10 olo sobre o valor das sementes, a
titulo de indemnização.
~ 2. • Quando ~e verificar flUC a semPnte tem valrrr iufl~rior an w1e ?R ar.ha consignado no certificarlcr df' ~~::trant.in.
o •rstabPlecimcnt.o receberá a~ semente~ c r.c~stituir·:í nilo si'• n
pr·e~os das mesmas como as despezas d" fransporfc: mrdi:ntfe
acrt'\rdo com o comprador. portcr!'i Pste ficar com ao;; ~;ementes,
HPndn ir11lrmnizado apen~~ dlt differença oo valor.
~ 3. • ~ão seri'ío applicadas as dispogirões constantes do~
naragrtmhn~ nnt.eriores scrnnre uuc a differenr:a nflo nltra}lasr:r~ rle 5 "I" rlo valor cultural da cspecie.
Art. R." Sómeni~ noderi'ín concorre1· no fornecimento tle
~Pmenteg e pl~nt.a~ á~ repart.i~ões ·do ministerio o~ esfahelecimentns r~gist1·ados dP- :-tcel'lrrto t'Om o pregente rPgulawento .
.~ rt. 9. o flõ:1 f'Qtabelcrimentos reg-istrado!-! não noderi'ío
imnPdiy· ou difficuHnr a fiscalizar;-5o 'do!:~ fnnccionarios do
;~crvíço.

Art.. 1 O. Herá cas!lado n

regi~tro

dos estabelecirnento3

que trangredirem as disposições deste regulamento.
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Paeagrapho unico. Cabe ao direclor do Servic:o nevoh·rr
E!Obre n, co'nvenir·neia rln ser ou não concedido novo r!'gisJ.ro
nr.·~ estabeJpcimentos de que Ira! n o presrmf e a ri igo.
Art.. ·J I. O RPr·vico indicaeú am~' agriettl!.fll'f'S (' mais in-:
frrPssados ns r•stn!Jclerimenlos rrgisiJ':Hlos._
H li) dn .fnnriro, 1 O ·df' sei rmhro de Hl?L -- ilfi(JUd Cal1iHm

dn Pin

c

A lmeirln.

Conr:et.{P, d sociedode oncmyma The A1·mro Intc1'nationnl Cor-

J.•oralinn rwtori.:;nçrin

))(J1'fl

fuuerionm· nn

1/I')IU1J7ira

O Pr·esi•dcnlo da HPpubliea dos Esl nrlos Unidos do Brasil,
soeir~clade anonyma The Armco
lntt~rn:ltional Corporalion, com sédc em l\liddlr1.own, -Condado
rl1~ BIII!Pr. Estado do Ohio, Hrpublit'a dos Estados llnirlos
1la

aUcrHirlldo ao qun requereu a

;\ll1Pi·itn, n drvirlamcntn reprcsrnludn. dccrrfa:
,\ri igo nnico. E' r·onerdicla :í. sodrclacln annnyma

Tlw
Intcrnat.ional f:orporatiGn autorização pam. funcr,ionar
11a Jtepnhliea com o~ nslatutos que aprrsf•nl ou e medinnl e ns
clausulas quo a cslc acompanham, assiguadas pelo ministro
l:o ~~stado da Agricultura, JndusLria c Commercio, ficando a
mesma .sociedade o•brigada a eumprit' as fr,rnmlidad!•s <•xig-i·das
Jlrla if·g:i;;;:lação em vigor.

~\rmeo

Rio do Janeiro, 10 de setembro
pcndcneia e 36° da Rcpublica.
Annrun.

D.\

dr 192 L
Rrr.Y.\

10:1° ria Inde-

DEn~L\HDES.

Miauel Calmon du Pin e A.lmeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 1.6.593, desta data
I

The Armco Int.ernational Corporation <'i obrigada a ter.
um rr•prrsPnl ante geral no Brasil, com piPnos n illimilndos
)H)'flcres para ti·alar e definit.ivamcnt.e reso·ln'l' as qursfõrs que
sn suReilar·cm, quer cmn o Govrrno, qtwr eon1 parl.iculares, podendo ser <.lemandodo c rrcebrr C'ita(.'iio inicial pela compaJJhia.
II
Todos os actos quo pral i em· no Brasil l'icfl.rfín sujeitos
unicamente :ís respectivas leis c rrgulamicntos e á jurisrticção

189

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

da seus tribunaes judiciarios ou administrativos, sem que,
em tempo algum, possa a referida ·Companhia reclamar•
qualquer. excepção, fundada em seus estatutos, cujas disposições não poderão servir de base para qualquer reclamação concernente á execução das obras ou seryiços a que
cllcs s,~ referem ..

III
Fica dependente de autorização do Governo qualQuer alre~pec.tivos estatutos.
·
Rer-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
ncpublica si infringir esta eluusula.
f cração que a companhia f enha de fazer nos

IV
Fica cnlrndido que a auloriza(;ão é dada sem prejuízo do
peincipio de aehar-He a (~ompanhia sujeita ús di.:-posi.(:ões de
direitos que regem as :-.;oeiedadcs unonymas.

v
A inf,.aeção llo qualquer uas clausulas para a qual não
c:-,leja eu.nnninada pcua c:;pedal será punida com a mulla tle
um eonto do réis (i :000$000) a cinco conlos de n~is
(5 :OO.O:llíOOO) e, no caso de reincidcncia, com a eassat;ão da
~mtorizaç.1o cc·ncedida ;pelo decreto em virtude uu qual baixam
as presentes clausulas.
Hio de Janeiro, 10 de sctenllJro de
lln Pin e Almeida.

~tfn·e WJ ~llini81el'io

Miuucl Calmon

.ln,~lip,

c Xcgocíus Intel'ioJ'Cs o CI'CIUto
para liquüla~:{io dos eomp1·o?llissos assumidos JJelo G(jVCI'IlO eom a l'euli:a~:ã 0 dus [uII<'I'W'8 e tias excquins tio Seuado!' Rlll/ JJw·TJu:w ..
especial de

O Pr·e~id,~nte

da.

19~·1. -

7fi: 157$;)00,

ua

Hcpubli::;J, dos Et:;ladu:-;

L~11ido:'

do Hr·asil,

t;:-;a11tlo ,da auf,oriza~~ão eo'nstanh· do nrf .. I" dn •lrerefo kgi:-;lafi\o n. '1.7\H. de H de ja1wiro de ·1\):!'l, n fl''llllu UIIYido o 'fl'ihunal de Cmtfas. uos tet'lllo~ do ar·L. \):J rlu rt~gulamonl.o ap-JH'o'\·;ulll pelo dec1·elo n. Cl;. iS:;. tio H de noYemln·o dt> 1H:!~.:!,
I'C:-;olYn

o
e

allrir

a11

l\linistorio (la Justiça

I'

Negucios lnterim.·cs

c-r1~dilo ('Spt-~cial de sefen'"a (, f'ris conto:-; eentn •' (~Ülcof•nta
:.:;el~~ 1Lil c flttinhcnios J'(;is (ili:tf>7$5'mJo),vara liq11idaçfío ~:~os
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compromisaa's

as~mmidos

pelo Governo com a realização dos
.e$equias. do Senador Ruy Barbosa.
·,
·., '!"'
1\iOr de Janeiro, tO de setembro de i 92-4, 103° da Tndependenoia :e 36" da Republica.
funera:~s_e r<l~s

ARTHUR DA SILVA :ijERNARDES •

.João Luú Alv·es.

DECRETO N. 16.595 -DE 1 o

DE S"ETEMBRO DE

1924

Approva os trabalhos de dew 1arcaç'ão de limites entn? os
tados do Paraná f? Santa Cathan:nn.

Es-

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do' Brasil:
Resolve approvar os trabalhos de demarcação de limites
entre os Estados do Paraná e Santa Catharina, executad'Js pela
Commissão para esse fim nomeada, por decre-to de 31 de o'I.Itubro de· 1917, nos termos do n. VI do Accôrdo de 20 de 'iUtubro de 1916, e constant9s, (~m resumo, tfla acta final, de 2 de
novembro de 1922, descriptiva da linha diviso'ria, a qual se
acha as~ignada pelos representantes daqueHes Estados~ e incluida no relatorio apresentado em 21 de agosto de 1924, pelo
chefe da alludida Commissão, .que, na presente· data, é fie ..
clarada extinota ..
·

Rio de Janeiro, 10 de setembro' de 1921, t03° da Indenpendencia e 36° da Republica.
AnTHUR DA SiLVA BERNAROES.

João Luiz

DECRETO N. 16.596-

DE

10

Alve.~.

DE SETEJ\IBP.O DE

1924

HabiUta a Companhia Nacional de Seguros de Vida «Sul Ame'ritta.,. a receber, em tran.,{erencia, as apolices de seguros
de vida, dotaes e de rendas 'V'italicias, emittidas no Brasil
pela <r.Netv Yorlc Life Insurance Companlf>>
O !Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil:·
Attendendo ao que requereram a comp·anhia nacional de
seguros de vida ~sul America~, com séde nesta Capital e a
«Ncw York Life Jnsurance Company>>, com õéde na cidade de
Nova York, Estados Unidos da America do Norte, ambas autorizadas a fnnccionar no territorio da RepubliCia, tomando conhecimento do cont:acto de transfer·encia, para a primeira, das
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apolices de seguros de vida, dotaes e de rend.as vitalicias, emittidas pela segunda, no :Srasil, e tendo em vista:
·
a) o cumprimento õo disp-osto no art. 19 do regulamento
baixado com· o decreto n. 14 . 593, de 31 de dezembro de Hl20;
b) o exame, technico e. jurtdioo, que, da pperacão, fez a
lnspeetoria de Seguros;
c) situação da Companhia cSul America», comprovada pelo
laudo ·de exame da commissão especial, de 12 de novembro da
191~, pelos balanços posteriores e mais documentos constantes
do processo;
Resolve:
A:t. 1. 0 A .partir da data da publicaçao do presente decreto, fica a companhia nacional de seguros de vida «Sul Ame-·
Jica, habilitada a receber, e mtransferencia, as apolices ~em
vigor, de seguros de vida, dotaes e de rendas vitalicias, emittidas no Brasil, pela «New York Life Insurance Company~ e a
suhstituil-a nas suas relações com os segurados, respeitados os
direito:; destes, em toda a sua plenitude e ohservatté~S as serxuintes condições:
I. Os segurados que se transferirem para a «Sul America~. ficarão, integJ'Ialmente, coro os mesmos direitos, inte.resses e garantias que tinham como segurados da «New York
Life Insurance Company::., nos estrictos termos das re::;pectiva~
apolices, salvo renuncia expressa;
li. A declaracão annual, pela cNewYork Life IInsurance
Company,, dos dividendos a serem dist:ibuidos aos seguradog
transferidos deverá ser acompanhada do respectivo calculo
demonstrativo authenticado pela autoridade fisc:al competente
da séde da companhia, nos Estados Unidos da Amrrica d,..,
~orte;

I!IJ. Operada 1a transfcriCncia, as 'teservalS mathematicas continuarão a ser calculadas na base adoptada pela «New.
York Life Insu:ance Company>, no momento da transferencia.
Essas reservas serão empregadas de accôrdo com as cxigencias
rr;;ulamrntares em vigor;
IV. Sobre todo o dinheiro e valoreSi que tiverem de ser•
depositados prla t:New York Life Insurance CompanY>> a c:-eoito da «Sul America~. ass;im como soh:e qualquer· quanti<l
f'U valorefl, depositados pela «Sul America-.., em cumprimentn
das obrigações do contracto de transferencia, o Banco do Brasil, nomeado pelas contractantes, terá, apenas, o titulo legal
de depositaria;
V. Si, ao fim de cada .anno civil, o passivo fôr inferior;
ao total rio dcposit<:', a cSul America" terá o direito de !evanta:· o dinheiro ou titulos correspondentes ao excesso de
valor que se verificar e r;;i, ao contrario, o passivo fôr superior ao deposito, ficará a «Snl Ameriea» obrigada a eompletal-n;
VI. A avaliação do (Jeposito será feita para '0 effeito
prrvi~fo. na condição anterior. na base do val0r dn merTad;l f'
I·~'ln cobt;fío official da p:"il\a un Rio de Janeiro;
VII. Cessada a responsabilidade fln1 rea:ç.ão Úf; apolirpc: ('mittidas no Bl'usil r cassada

a autol'Í7.acfin n·u·n

frm;··~i•l

nat· no territorio da Republica, a «New York Life ·Tnsurance
Cpmp~Hiy:> farú inserir no Dio.rio O[{icird c Tns loli~:J;;: de· m;\i'Jr
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circulacão, nas cidades onde tiver agencias, o aviso de q~Jc
t:-ata ·o art. 20 do regulamento df) segnl'os vigente;
VIII. A passagem para. a «Sul Ameri.ra» do deposito de
200 :{)00$ que a «~cw York Lifn Insnrance (jompany» fez no
Thesouro, para garantia das suas operações, far-se-ha uma
vez cümpridas as formalidarlPs rcgulameul ari'S. Esso dcpo-sit.o, porém, cout inuarú especificado como garantia das apoli~cs transferidas, incorporando-se ás reservas sómente quando
nüo mais cxist.ir em vigor nenhuma daqncllas apolices.
IX. A <<Sn1 America» ficará rcsponsavcl flOr foda a rlivüla
ou eontl'ibui1:fio fiseal que não lenha sido saf.i~fPila prla <<~ew
Yor~ LHe 'lnsuranco Cumpany» c qtH', a qualqnPr lr~llllHt, S'''.Ítt
apurada.
X. A <~Sul .Ameriea» e a «Ncw Ym·k Lifc lns11rance -ComJmny", independente da communicação prevista no accôrdo,
1"arão pulJlicar nos jornacs ue maior circulação de todas as localidades em que a segunda tiv(•t· agencias nm resumo do con1rncf n de transfcrencia, contendo os prin~i pacs dispo;;ilivu'i
ue in Icresse dos segurados.
Art. 2.° Com a:-5 reslricc;:úcs deste dcerrl o c salvos os Tll'Íllcipios gcracs l'l'lativos á aequisiçf'w, c•:xr->.tTieio e perda dn direitos dos segurados, na fónna da legislac;ão vig·cnfe, ficam
:-qJtn·ovados o contrac(n de 7 de novembro. cnlru a Companhia
~üwioual de Scgut·os de V ida <<Sul ~\nH·r·iea>> 1p a «Scw York
Life ln~tn·atwt• Comp<tliY», de transfel'L'llüia ]mr·a a primeira
das apoliecs de segurns de Yida, dolacs e de rendas vil ai i e ias,
emithdas pela segunda, 110 Brasil, c seus eomplPuwnf ares rnlativos ao deposito flus reservas e ú maneira de computar a
moeda c si rangeira das apoliccs f ransfcriuas .
.Art. J. o H.cvogam-se as disposições em contrario.

1

llio rlc .Taneiro, 10 de setembro de 192-í, 103., da lndepcn-

dcncia e 3GQ da Repu}J.lica.

ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES,

R •.A.• Sa1n1Hdo Vidal.

llE(:HETO N. Hi. 597 -

DE

17

DE SETE!\lBHO DE

1 ü24

{:JJtSpcmle no dia 21 do col'l'en.te, em lodo n Estado dt• S. Paulo",
o estado de sitio p1'0I'ogado 1Jdu dr•cJ'Clu n. 16.579, tlc .~

de sctcmbto de -1921-.

O Pret:lidcuLe da Hcpubliea dos Btilados l;nidus cJu Brasil,
::ttfendendo a que devem realizar-r·H~. no Estado de Sfiu Paulo,
110 dia 21 elo eonentc, as elekões para o pre(•nellimento Lh~ vagas
ao Congresso LegislatiYo do Esf ado, resolYe suspender, ucsso
dia n em todo o Estado de São Pmtlo, o l'slado ele sitio pr·orogado pelo dt•creto n. 1G.57U, de :J de sl'lcmlJro de J~lZL.
Hio dn Janeiro, 17 de selelllbl'O
dencia c 3G 0 da Hepublica.

ue

-J ~JZ,})

J o:r· da llldL'lJL'll ..

AnTHt:rt llA 811 . . \·.\ Him.NAIUJES.

Joúo Luiz

Alves.~
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DECRETO N. 16. 598 -

DE

17

DE SETEMBRO DE

1924

Abre ao Ministerio da Justiça e Negocias Interiores o credito.
especial de 46:787$419 para pagamento a D. Anna Borges
Barata Ribeiro dos vencimentos que seu marido dei:cou de
receber, na qualidade de lente cathedratico da Faculdade
de Medicina do Rio de Janeiro, emquanto exerceu o mandato de senador
O Presidente da Republica do·s Estados Unidos do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do artigo 93 do
decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve, usand<»
da autorização constante do decreto n. 4. 659 B, de 19 de janeiro de 1923~ abrir ao Ministerio da Justiça e Negocios Inte ...
riores o creaito especial de 46:737$419 para pagamento a
D. Anna Borges Barata Ribeiro dos vencimentos que seu marido deixou de receber, na qualidade de lente cathedratico da
Faculdade de Medicina do RIO de Janeiro. emquanto exerceu o
mandato de :senador.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 16.599-

DE

17

DE SETEMBRO DE

1924

Altet·a os arts. J o, 3°, 4" e 14, do regulamento para a Directo'ria
do Pessoal da Marinha
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o art. 19, do regulamento approvado pelo decreto n. 16.461, de 7 de maio do corrente anno, resolve alterar os arts. 1o, 3° 4o e 14, do regulamento para a Directoria
do Pessoal do Ministerio da Marinha, approvado pelo decreto
n. 16.461, de 7 de maio ultimo, e fazer novamente publicar
o referido regulamento, com as alterações citadas, mandando
assim executai-o.
Rio de Janeiro, j. 7 de setembro de 1924, 103° da Independencia c 36° da Republica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de Alencar.

IAil de tw.H -
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17 Ui S\i'J.'EM)l~a

Dtil ~~~4

4.p~f(l.ua ~ 100«®. t:w~e.t~. t~~ o .f"~Q.1f~l1J~ntq p_lf.ra. q ..!Ji~f.cfc:rit~. tlt
~er(lnautv;(.J 4CJ. Muh~ferw tl~

i\I.CJ.rtnha

O llrcsidenlu da. Republioa dos Estadoi {Jniçlo~ c!o ~rasil,
usando da autorizaoão oontida no art. 1.3 do dsovet.o n. ~. 015,
de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. H do daereto
n. 4. 794, de 7 de janeiro de 1924, resolve approvar e mandar
~eQ\ltav p r~~Ull;lill~nto par~ a :pirpotovill pa 4-~ron~utipa do
M\Ílu~tQr~o qa. Ma.~~tnn~.. qu.e a ast~ aQomtHmhfl.. \ p.s~tiiilf}QP nplP
4.'\mifijPta r~forll)ª(lo Ale~ndrtno F~ria ele A~en(l~r, JU~ni~'-'r'Q
do Jt;~tá.do ~Qs Ne~epios da 1\'larinh~; ravogª'qq.s a~ Q.isnosjgõ~~
em oontJ!ªno •
I\to d~ Jap.~tro~ 17 ·~~ s~tembro de 1924, 103° da Inctepen,..,
QfPCÜ\ ~ ~~' da Jt~pubhc~.
Al\THUR DA SILVA BERNAI:lPEB.

Alexandrino .Fa1'ia de 4lencar,

Regulamenta para a DireetGria de 1Aeronautica do Ministerio
da Marinha, a que se refere o decreto n. 16.600, de i7 de
setembro de 1.924
CAPITULO I
DAS A'I"l'lUBUlQÕE!S DA Dll\EU'l'OIUA

Al'l. i. 11 A Dire~torio. qe Ae~'onau~ica (D. A.), é o orgíio
da administração na.va\ tlestinudo a auxiliar o ministro em
todos os assumplos relativos á Aviação Naval, excepto nos que
s~ r~fer~nP tí m~rte &clministrtltiv~ Qo ensin.Q e O\.ltro11 Qqt;, na
f4Plll3 dp d®r.f)ttl I!. 1& l 327. Qfl 5 de de2;ernpro qe 1jl~3 o dQi
rQgu}~lnento~ ~m Vlft{.ll'. fiÍÍQ attribuidos a repJ!rtiçocs d~f"fe..,.
l~Pllt~~:

ÁJ't. ~. 9

A

q(hpi~~stl'~Q{io q~ }IJ~riuhíl

ó C4(}rciíJ,Q. sop ~

Pf.~liicl. ~i~ ~
.. o IJljft. ~~t~nl !'\gente d~ oonfiança do Presichmto da
Re:Llu\lHtsª (llft, 40 çl;;t, Cçm~tituição).

Entretanto, dentro de sua alçada administt'ativ~~ a D. A,
deverá, de maneira fferal :
a) cump·rir, manclar executar c fisc:tn~ar a e~ecução Q.G
todas as determinações do ministro;
:
b) prí)c~d~l'
~st!-ldos ·o informar, sobre os assumptos
que lhe são affectos, afim de terem orientação conveniente a
acção da dir-eBtol'ia, o cumprimento das ordens do ministro e
a solução de qualquel' assumpto referente á aeronautica em
geral;
c) executar, indepcndenlo de autorização especial do mi ...
nislro, todas as disposições do presente regulamento que lhe
tocarem em particular, excepto quando o ministro ordenar a
suspensão ou a não execução de qualquer providencia.

ª
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Art. 3. o Cumpre, 9ro :particul~r,. á D. A. :
a) superintender o serv-iço aeronautico da Marinha, incluindo bases, estações, escol~~ e estabelecimentos industriaes
que forem mantidos para fins aeronauticos;
b) projectos, pe~quizas, fabricação,
inspecção, equipamento, conservação, reparo, mJinutcncão e operação dua forças
na vaes aereas ·
c) o repai•o e oons~l'vaoijo (los edificios o das insta.llaçõcs
das hases de aviação naval; estaQões, estações auxfliares, · eseolas e estabelecimentos industriaes que possam ser feitos pelo
pessoal affecto á aviação;
d) informar ao ministro sobre a competeno~ teohnica dos
officiaes aviadores e á D. P. sobre o pessoal subalterno de
aviação, afim de serem feitas as necessarias designaf.:ões para
o serviço;
e) entender-se com a D. P. sobre as medidas relativ~e a
instrueção do pessoal perteneente ao servioo aeronautlco, que
competir á alçada dessa repartição;
·
f) collaborar com a D. E. N . em ref erencia aos aocessorios aeronauticds que fazem parte da estructura de qualquer
navio de superfioíe ou submarino e que por força do regulamonto daquella direot.oria esteja a seu c·argo;
g) estudar os pr'ojectos e a construcção dos odificios e installaçüo de bases de aviação naval, estações auxiliares e esl.ahelechnentos industria~~s. trabalhando para isto em COflcurso
comaD.E.N.;
h) dar parecer sobre os projectos, especificações e experiencias do material de artilharia para uso do sorviçu aeronautico. Dirigir a installação e oxperienoias do material de
artilharia nas aeronavos, prestando á D. E. N . informações
completas sobre a movimenf a cão, experienoias, aecidentes e
condi~.:ões desso material om serv·i~,;o nas aeronaves;
i) enlcndot•-se com a D. N. para a inslallação do matel'iul relativo á navegação aerea e aerologia;
j) apreitmtar á D. E. N. os desenhos e vrojectos dr
inslallações radioteleg·raphioas para uso aeronautico;
,,.) apresentar ao ministro da Marinha, com as nocessarias
iuformaeões, planos para eonstrncçüo ou acquisi~üo de novos
lypos de apparelhos.
Art. 4." A D. A. deverá cooperar ostreilamente com o
E. M. A. e as varias repartições de Marinha, afim de qqe
possa haver uma acção coordenada o a indispensavel cooperação administrativa em todos os assumptos.
Paragrapho uni_ço. Não tomará providencias sobre despozas sem approvação do ministro, ouvida preliminarmente a
D. F'.
CAPITULO 11
nA

AUTOI\IDAD~

;\rt. 5. o A autoridade da directoria doqorr~ das altribuições que lhe são conferidas pelo. capitulo l~ cuja ubsefvacãQ
rigorosa fará com que suas ordens representem, na a~ph~r~
des~a~ a.ttrioui_ções, as o:rd~ns do ,PFQ{H'io ~ini_s~ro, d~ cuja
autoridade o dtrectm; g:e:r:at tem prev1a. autor1zaçao para Qmitlil-as, na fórma e nos casos previstos neste regulamento.··
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CAPITULO III
DO PESSOAL

Art. 6. O pessoal da D. A. constará de:
a) um director com o titulo de director geral de Aeronautica (D. G. A.), nomeado pelo Presidente da Republica. de~tre
os officiaes getleraes, ou capitães de mar e guerra da activa.
do Corpo da Armada;
b) um v~ce-director. nomeado pelo ministro dentrr, os capitães de mar e guerra, ou capitães de fragata, da activa. cio
Corpo da Armada;
c) chefes de divisão, mais modernos que o vice-director,
designados pelo director, conforme as suas aptidões, denh·e os
officiaes nomeados pelo ministro para servirem na directoria.
Os chefes das divisões serão officiaes superiores do Corpo da
Armada, da activa ou reformados, do posto mínimo de capitão-tenente no primeiro caso;
d) tantos auxiliares quantos forem fixados no regimento
interno. e designados pelo director entre os officiaes nomeados pelo ministro para servirem na repartição. Os auxiliares
poderão ser de qualquer corporação da Marinha, da activa ou
reformados, sempre mais modernos, porém, que os chefes de
divisão. Quando forem officiaes da activa, deverão ter o posto
mínimo de capitão-tenente; no caso de reformados, poderão
ser officiaes de qualquer posto;
e) um capitão-tenente ajudante de ordens do dirm:tOL'
geral, da activa, do Corpo da Armada;
f) tanto:; escreventes, praças dactylographas e ordenanças, quantos forem necessarios ao serviço á requisição do
direotor e de accôrdo com o regimento interno;
g) o numero de funccionarios civis, contínuos e serventes
que for fixado annualmente na lei do orçamento.
Art. 7. o O D. G. A. como chefe da repartição, lo! o
responsavel perante o ministro pelo cabal desempenho de
todas _as attribuições da directoria, pela sua administração e
organização interna, segundo o regimento em vigor e de accôrdo com o disposto no presente regulamentõ.
Paragrapho unico. O D. G. A. será um dos membros do
Conselho do Almirantado.
Art. 8. o Compete ao D. G .. A., de maneira geral:
a) agir em nome da directoria em tudo o que decorrer daa
attribuições desta, perante o ministro e as demais autoridades.
Art. 9. o O vice-dircctor será o principal auxiliar e collaborador do D. G. A.
No caso de impedimento temporario desta autoridade, por
prazo menor que 30 dias, exercerá as funcções de chefe da
repartição, como ''director interino"; nesse caracter será reconhecido, assignará todo o expediente e agirá de accôrdo com
o present_e regulamento.
Paragrapho unico. Em caso de impedimento temporario,
o chefe de divisão mais antigo accumulará as funcções de
vice-director.
Art. 10. O ajudante de ordens será nomeado pelo ministro, por proposta do director. Compete-lhe o serviç.o de ceremonial.
0
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CAPITULO IV
ORGANIZAÇÃO

Art. 11 . O serviço da D. A. será grupado pelas divisões.
Cada divisão ficará sob a direcção de um official, que terá o
titulo de chefe, será responsavel directo perante o director
geral por todos os serviços a seu cargo, r terá os auxiliares
marcados no regimento interno.
Art. 12 . A organização interna da D. A. , em conjunto,
deverá permiLtir uma ampliação conveniente para attender
ás exigencias do tempo de guerra.
Art. 13. As divisões da D. A., serão :
1• Divisão de Planos ...................... .
2• Divisão do Material ..................... .
3• Divisão de Vôo ......................... .

(D. A. f)
(D. A. 2)

(D. A. 3)

Paragrapho uni co. O D. G. A., no regimento interno
da repartição, poderá propôr a alteração, creação ou suppressão de qualquer divisã.o, de accôrdo com as necessidades do
serviço.
Art. 14. Além de se occuparem de qualquer assumpto
que pelo D. G. A. lhes seja dado para estudo e informação,
as divisões discriminadas no artigo anterior ficarão encarregadas da seguinte ma teria, perante o D. G. A. :
a) D. A. 1 (Divisão de Planos) - Terá a seu cargo tudo
o que estiver em relação aos itens abaixo discriminados:
1o, propô r ao director geral os typos e característicos de
todas as aeronaves, assim como de mais todo o equipamento
especial de aviação, devendo pedir o auxilio da Divisão do
Material, quando necessario;
2°, communicar ao director geral as deficiencias existentes nas aeronaves e equipamento da aviação, com as propostas
da ordem de urgencia dos trahalhos experimentaes e de desenvolvimento que conduzam o aperfeiçoamento nos typos e
característicos militares que não sejam julgados satisfatorios;
3°, fazer propostas quanto ao numero de novos apparelhos de cada typo a serem adquiridos;
4°, fazer propostas quanto á distribuição das unidades
aereas em serviço;
5°, fazer propostas quanto á distribuição dos apparelhos
disponíveis e da designação das divisões, esquadrilhas e dest.acamentos aereos;
6°, preparo dos dados e propostsa para cooordenação dos
planos aeronauticos com os planos de guerra e dos outros
planos aeronauticos que possam ser pedidos pelo chefe do
Estado-Maior ou pelo ministro da Marinha;
7°, experiencias finaes das aeronaves para determinação
da sua conveniencia ao Serviço Naval;
so, guardar os registros das inspecções militares feitas
pPla directoria, e, além disc:;o, analysal-as;
go, preparo de dados e propostas relativas aos projectos
para novas construcções de estações em terra; propostas de
organizarfí.o de todos os cstabP-ler.imentos aeronauticos em
flwra;
10, obtenção das informações sobre as classes, forças e
rlistrihuiç.fí.o das unidades aereas r.ivis e do Exercito que pos-

AorOO DO PODER

~X~CtM1VO

sam s'er empregadas para reforçar .as operações navaes aereas,
incluindo as ·ligações necessarias neste serviço.;
b) :D. A. 2 (Divisão do Material) - Terá a seu cargo
tudo o que estiver em relação aos itens abaixo distriminados:
to, superlntendencia dos planos das aeronaves e demais
material da directoria que sejatn utilizados para fins aoronauticos, tanto nos estabelecimentos como dos accessorios :.wronauticos preparados pelas outras directorias, trabalhos de pesquizas aeronauticas com conhecimento da directoria e cooperar com as outras direotorias, departamentos ou repartições
do Governo que dirijam pesquizas de trabalhos aeronauticos;
2°, fiscalizar a producção, assim como a acquisicão de
aeronaves e dentro dos limites prescriptos nesse regulamento
de todo illaterial para fim acronautico;
311 , conservação, inspccção, reparo e salvamento das aero-.
naves e de todo material necessario ao~ fins aeronautiro&-,
dentro dos limites prescriptos neste regulamento;
4d, infortnttcões ~ esUltisticas necessariM â efficiettcia e
eeottomia nos projectos, producçlio e conservacão de tnah~i'ial
de aeronnuiica:
.f) assumptos relativos á producção e fornecimento r!e
materia1 de aéronautica em tempo de guerra em cooperação
com as outras direotorias e estabelecimentos industriaes:
6°, tra'halhos experimentaes, dentro dos limites ptc-scriptos·
7°, lnspeccôes é experiénofns neces~ârio.s na producçfto dm;;
aviões, ã!:!Sltn éomo tio materiàl usádo para fins acronatlt ieos.
dentro dos limites presoriptos neste regulamento:
. S•, éOn~ervaçlto e ftinccionamento das fabricàs tle mttt<' ..
rial de Aviacão "Naval e estacões de cxperiencins aeronauticas;
96, coilservncão e funccionament.o dàs officinàs e instalJactJes das estações de Aviação Naval c reparos a renlizar nas
mesmas com os recursos existentes;
c) D. A. 3 (Divisão de Vôo) - Terá a seu cargo t.udo o
que estiver em relação aos itens abaixo discriminados :
1°, instrucção e treinamento aeronautico dos officiaes e
procM;
2°, informação com relação ás experiencias aeronauticase Ugoaçllo oom os officfaes quo estejam em cargos que tenham
relatão ~om u. aeronautica;
3°, informações necessarias á distribuição nas varias in.,.
cumbenolas do pessoal ao serviço da aeronautica;
4•, registro de todos os offioiaes e praças que estejam
setvintto nas unidades em serviço, nos navios aerodromos.
tenders e estabelecitnentos aeronauticos de terra;
5~>, doutrina e organizac.ão de instrucções tacticas e de
communicações para todas as classes e unidades de avia~fio.
Propostas pára exercicios necr,ssnrios ao desenvolvimento da
tactica aerea. Regrns de ~cgurança, precauções e regulamentos para o vôo tendo inicio no campo, praia on eonvéz plat.afórma;
6°, rolleccionar infoi·maçõe~ rir todos os progt·essos observados nos exercícios das unidades de aviação e procurando
quanto possível obter as mesmas informações de outra~ unidades aereas no paiz ou no estrangeiro;
0
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7°, preparar · instrucções de todos ass~~ptos relativo!1 . n
operacOes aerollauticas que possam !ler r~q~IsJtadas pelo ,chefe
do Estado-Maior, exceptuando o das offwmas de materml. do
Aviação Naval e das estações . ex~e~ime?taes de ~eronautw~:
8°, servico aerologicb ~'· phót.O!(i'âphwo subordmado á dlrec!oria.

CAPITULO V
Art. 15. No prazo de iô dias, a cohtar dã publicâcão do
presente regulamento, o 1). G. A. submetterá á approvaçüo
do ministro um t)rojecto dê regimento interno, contendo os
rt~tâlhes dê orgnrtlzllC~ó e ttdmtntstrnclio Ha repnrticão, dentro
rJáS normM e ilfsposltl:JM ora prescrlptas.
Pnragrflpho utli~o. PerlotJi~aihente poderão ser feitllS, por
n:vfso dó trtinietro, a~ modiffetteõés no t'ê~hnehto lttt~rna qu~
as tlMMsidtldM do servicb o :1 expérlen~fll forêrt1 indicando.
Art. 16. Este regulArrtent.o êntr:\í'll éftl 'Vi~ot· tres tllns
flcptJis do a:mwovadO pelo mini~tro o regítncnto interl1o, na
Mrruã no n.rtigo nntêrlor.
Art. 17. Até 31 de dêzembró do corretHe armo, poderfio
~er feitas no presente regulamento as nlterncões fn(Jlt'ndM pela
experiencia. - Alexandrino Fn'r1a de ACencnr.

DECRETO N. 16.601

-DE

f7

DE SETEMBRO DR

1924

Approva e manda emeoutar Q rBgulamento vara a Directoria
de 1?ngenharia Naval

O Pretddentt' da Republica doê EstnclCJs Unidos do Bmsil,
ustt.rtdo da autorb:ae!to eonttda no art. i3 do d~creto n. 4. 015.
de 9 li é janeiro de i 920, revigoradJt pelo art.· i 1 elo decreto
n. 4. 794, de 7 de janeiro dé 1924, rMolve àpprovar e tnandar
executar o regula.mé'tlto para a OirMtoria de Engenharia Naval, que a este acottlpttnha, ~ssignfldo pêlo almirante reformado Alexandrino Faria de Al~ncar, ministro de Estàdo dos
Negocf.os da Marinha; revogàdM M di~postcões· em contrario.
Rio tte .Janeiro, f 7 de ~eternbro de f 924, 103° da Indepen-.
dencia e 36° da Rêfmblica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDEB.
Ale~ttdrino

Faria de Alencar.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Regulamento. da Directoria de Engenharia Naval, a que se re. fere o decreto n. !6.601, de 17 de setembro de t924.

OA.PITOLO I
DAS A'I'TIUJ!tUIÇÕES DA DmECTORIA

Art. t.o A Directoria de Engenharia Naval (D. E. N.)
é o orgã.o da administração naval destinado a auxiliar o ministro em todos os assumptos relativos a trabalhos rir Pnge-nharia concernentes aos navios e estabelecimentos de Marinha,
e a oooupar-se diJs estudos, pesquizas e experiencias de -ordem
technica e espeCializ-ada, relativos á construcção naval, a obras
hydraulicas e civis, machinas e electricidade em tooas as sua.~
modalidades e applicaç.ões, armamento, polvoras e explosivos,
machinismos e apparelhos de toda especie utilizados pela marinha de guerra, no mar, em terra e no ar.
Art. 2. A administraçã-o da M-arinha é exercida sob a
presidencia do ministro, agente de confiança do Presidente da
Republica (art. 49 da Constituição).
Entretanto. dentro de sua nlçad!J, ndminist.rativa. a D. E.
N. devArá, de maneira geral :
a) cumprir, mandar executar e fiscalizar a execucão de
t.ndas as determinac'ões do ministro;
b) proceder a estudos e informar sobre os assumptos que
lhe são affectos, afim de terem orient·ação conveniente a acção
da directoria, o cumprimento das orde·ns do ministro e a solução de qualquer assumpto referrnte á engenharia em geral;
c) executar, independente de autorização especial do ministrn, todas as disposiQ'ões do presente regulament-o que lhe
tocarem em particular, except.o quando o ministro ordenar a
suspensão ou a nft.o execução de qualquer providencia.
Art. 3.° Cumpre em particular á D. E. N.:
a) preparar planos, especificaoões e minutas de contractos para oonstruccões n'Ovas, acquisicões, alterações ou reparos no material fluetuante e fixo, inclusive estabelecimentos de Marinha, estudando as propostas apresentadas para infhrrr.ar ao ministro sobre a sua conveniencia; .
b) fisealizar directamente os trabalhos executados na in.dustria particular, excepto no cas-o dn ministro nomear commissões especiaes de fiscalização;
c) estudar, emittindo sobre elles o seu parecer, todos os
assumptos que sejam submettidos á sua consideraçã-o, refP.rentes a qualquer dos :ramos da engenharia naval, civil P hyrfraulica de applicacão ao Ministerio da Marinha;
d) estar sempre ao corrente dos prog-ress-os da technica
nacional e estrangeira em todos os assumptos relativos á construe"'ão naval, machinas, electricidade, hy.draulica. armamento. balísticas. Pxplosivns e tudo o fJllP. fnr concf'rrwnte aos
objPctivos da ·repartição como centro rle Pst.ufin technnlog-ien da
Marinha de Guerra;
e) organi?mr instrucç.ões para nso, rnnsPrva~?5n P. provas
de Pxper~encia dn mafP.rial rfo armamento. mnrhimts " Plect.ricidadP f\m .!!PM\1 (inrJn~nrlo radiotPJPp.-raphia~ " tnrln ~nriP dP
0
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apparelhos installados em terra, navios ou aviões, bem como
para conservação do casco e seus accessorios dos navios de
guerra e de todos os proprlos nacionaes ~ob a jurisdicç:ão do
Ministerio da Marinha;
f) organizar e enviar á D. P. todas as especificações para
o material ~m geral, equipamento, municio, combustivel, em
5teus padrões respectivos;
g) enviar ao ministro e ao E. M. A partes mensaes sobre o estado do material de todos os navios e suas deficiencias
(incluindo equipamento, municão. sobresalentes, accessorios,
etc.), contendo as providencias tomadas, o seu andamento e
a~ medidas suggeridas;
h) preparar tabellas de supprimento para o~ navios, dos
artigos á sua alcada, e resolver sohre os pedidos excedentes;
i) informar ao ministro sobre a competencia technica
dos officiaes do Corpo de Engenheiro~ Navaes para o prernrhimento dos cargos de nomeação;
.i) informar á D. P. sobre a competencia technica do pes~onl do Corpo rlr "Engenheiros Navam;·. para as rlf'sit:mac~ÕAs qun
não dependam de nomeacão;
Ir.) informar ao ministro, á D. P. c ao E. M. A., á vista
do examA do~ rel-atorids fl partes que lhe forem apresentados,
sobre o zelo' e c,apacidade com que os officiaes affectos aos
servicos geraes de machinas, electricidade, armamento e communicac·ões se desempenham de suas incumbencias, em face
rla conserwcão e do uso do material, e sobre o cumprimento
fJll f\ derem ás instruccões em vigor sobre o assumpto.
Art. tl. A D. E. N. deverá cooperar estreitamente com
n.s varias rApartições da Marinha, afim de que pm~sa. havr:>e
nrr.a acção coordenada e a indisprnsavel cooperação administrativa em todos os assumptos.
Paragrapho unico. Nã.o tomará providencias sobre despezas spm approvaçfi.o do ministro, ouvida preliminarmente
a n. F.
0

CAPITULO II
DA AUTORIDADE

Art. 5. A autoridade da D. E. N. decorre das attribuições que lhe são conferidas pelo capitulo I, cuja observaoão
rigorosa fará com que suas ordens· representem, na esphera
dr.~~as att.ribuições, aR ordem~ rlo proprio mini~t.ro. na fórm ..t
e no~ casoF< previ~tos por este regulame,nto .
0

CAPITULO III
JlO PESSOAl..

Art.. 6. O pessoal da D. E. N. congf.ará fie:
n.i nm rlirN·tor grral (D. n. K N.). nomNlrlo p0lo Prr,;i~ente fia Republica dentre og officiaes g-eneram~ ou capitães
rle mar e guerra da activa do Corpo de Engenheiros Navae~:
h) nrn virP-director. nomnarlo prlo mini~tro dAntrP os ron0
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tra-àhnirantes, ·capitães de mar e gUerra ou oapitães de fragata, da actlvn, do Corvo de Engenheiros Navaes;
c) chefes de divisão, mais modernos que ó vice ... dirootor,
designados pelo director, conforme as suas aptidões, dentre os
officiaas nomeados JJélo mini!!tro para Mr\Tirem na direct.Qria.
. Os chefes das divisões 1 e 3 serão officf.àes superiores d!l
aetivA do Corpo de Engenheiros Navaes, o da divisAo 2, da
n~tJ-vá. do Corpo dê. Arrnttdn e o da divisão 4. de qnalqunr dos
CortWs de Engtmheiros Nttvaes, Engenheiros Màchinist.l1s Oú da
Armlldâ;
d) tantos auxiliares quantos forem fixados no regimento
interno e designados pelo direelor entre os officiars nomeados pelo ministro para servirem na repartiç§.o.
08 ·auxiliares ~érão officiaes da activa do Corpo rlf\ ~Enge ...
nheiros Navaes e da activll ou reformados de outros corpo~:
e) um capitão-t.ertente, ajudante rle ordens do director geral, da aotiva, do Corpo da Armada;
f) f;antos esoreventes, praças-dactylogr~phaR o nrdenanças
Qt1alitàs forem fixadas no regimento interno j
g) o numeró dÃ fnnccionarios civis o pessoal technióo;
continuo~ e serventes quo f6r "fixado annualmentr na 1Pi do
orçamento, devendo ~er u~t.es ultimos eMnlhido~ rnfre RR ex ..
ptacn~ do Marinha, de bom comportamento.
Art. t.b O n. G. l!l. "M., como c.hefc da repartição, é ré ...
~pons·a.vel perant,e o. mintstro, pelo cabal desempenho de todas
as âttribuicões da directoria, pela sua administração e organfzaeão interna., segundb o regimento etr. vigor E' de accór·rlo
com o rlisposto no present.e regulamento.
Paragrapho 1.mico. O D, O. E. N. ~erá nm ftoc; mP,mbro9 do r.onselho do Almirantado.
Art.. 8.° Compete ao D. G. E. N., dr maneira ~eral·
a) agir em nome da diréctorfa · em tudo o que decorrer
das aUribniç.ões desta. perante o ministro e as df"mais autoridades;
b) além das fnncções administrativas que lhe rahPm. rxrrcer acção militar sobre t.odo o pessoal a serviço da directoria
otl dos estabelecimentos a êlla ~ubordtnados:
t) apresentar annnalmente nt.é 15 de .ianeiro nm relat.n-rto ctrcumsta.nciado dns sE'rvicos a sen carg-o. inrlusive su~-
gf'~t5es que a pratirn tenha aronsf'lhado.
Art. 9. 0 O vice-rlirector será o principal 31lxiliar e collaboradQr do D. G. E. N. Em ca!=;o de impedimFmto temporario desta autoridadf'. nor prazo menor qm~ 30 dias, Pxer~erá
as funcções de chefe da repartição, como director interino;
nesse caracter será reconhecido, assignará todo o expediente
e agirá de accôrdo ~om o prm;~nte rpgnlamento.
Paragrapbo uni co. Em caso de impedimento tcmporario,
o chefe do rlivisão mais antigo acrnmn1nr:\ as f1mccões rfp vice-direct.or.
Art. to. O a.ft.1dantA de ordens será nomeado pelo minis ..
tro, por proposta do direetor. Compete-lhe o Sêrvie.'o de ce.~
remonfal.

CAPITULO IV
Ol\OANIZACÂO

Art. 11 . O serviço da D. E. N. será gi'upado pelâs diviRões. Cndâ divisão ficarâ sob a direoção <:u um officinl, que
terâ o titulo de chofP, ~orá. responsavel directo perrtnte o dircctor geral por todos os serviços a seu cargo. e terá os auxiliares marcados no Regimento Interno.
Art. 12. A ol'ganização interna da D. E. N., em con.iunio, deverá permitir uma ampliação conveniente JJara attnndf'r ás exfgencias do tempo de guerra.
Art. f3. As divisõés da D. ~. N. serão:
1a' divisão dos navios;
2', divisão do equipamento e conservação dn P~qnndra;
3", divisão dos estabelecimentos navaes:
4S, divisão de materi.al.
Pâragrapho unico. O D. G. E. N., no re~imenlo interno
da rP-pnrtiç!io, poderá propôr a àlternçlio. r.reaçao. ou ~upprRs
são de qualquer divisão, de accôrdo ~otn as necessidades do
serviço.
Art. 14. Além de se oMuparem de qualquer assumpto
qne pelo D. G. E. N. lhes seja dado para estudo e informação, as divisões discriminadas no artigo anterior ficarão encarregadas da seguinte rua teria perante o D. G. E. N.:
a) D. E. N. 1 ·(Divisão de Navios) . Terá a seu cargo
tudo o que estiver em relaçlio com os itens abaixo descrimi-·
nados:
1°, elaboração de planos de construcoão, a.lteraoões ou reparos dos navios e quaesquer embaroac'ões. incluindo estruct.ura. machinas, eleotricidade, armamento, installacões de radio, direccão de fogo e manobra do navio;
2°, planos de detalhe, especificações d~ obras e ooncurrencias;
3°, direcrão do serviço de desenho;
4°, estudoc; especiaes sobre balistioa. polvoras e explosivo~, armamento em geral e a technica do !ileU empre,;o; machinas e electriddade ~m geral, e a technica do sen funooionamenfo e applicaofio;
b) D. F.. N. 2 (Oivtsão de étttiipttrnênto t>: eon~ervttr:~.o ria
PSffliadra) . Terli n. séu éargn tudo n (Jt1e e~tiver rm têla~!ln
com os itens ahaixo discriminados~
1°, instrucç,·ões technicas para conservacão dos navios, mttchinas, armamento, machinismos em geral, e seu equipamento;
2°, estudo dos relat.orios de commissão e das partes periodicas, referentes a esses pont.os:
3.o, ot'ganizacfi.o de regi~t.fos ~obre provas da municão. expnriencfas geraes de machinas, apparelhóS e arrnnmento em
geral. esealeres, ancoras. amarra~. equipàmento geral e Sén estado:
~o. orgoanizacão de tabellns para fornMimento de municão. eouipamento geral e sobrMalent.e~. em collaboração rnm
o E. M. A.;
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ov, tmormsçóes ao E. M. A. sobre o estadó de efficien'
cia material dos navios;
c) D. E. N. 3 (Divisão de Estabelecimentos Navaes).
Terá a seu cargo tudo o que estiver em relacão com os itens
abaixo discriminados :
1o, instruccões para conscrvac·ão dos estabelecimentos e
estações de radiotelegraphia e seu equipamento;
2°, projectos, preparo de planos e especificações para
construcção e reparo de edifícios, diques e nutras r.onst.rucções
civis e hydraulicas;
3°, organização dP instrucções para a fiscalização dessa.~
obras, ou a sua fisralizaçãn directa. ronform0, ftll· ordenado
pelo ministro;
d) D. E. N..~ (Divisão de Material). Terá a seu cargo
tudo o que estiver nm relação com os item~ abaixo discrimi-nados:
1°, requisição e fiscaliz·ação dos maferia·m; destinados á
Marinha, excepto dos que estiverem aU.ribuidos a outra directoria;
2°, preparo de especificações 8 organizaç.ão de parlrõe!'para os mat:eriaes relativos á alçada da D. E. N. ;
3°, inspeccões desse material.
CAPITULO V
DISPOSIÇÕES GER.I\.ES

Art. 15. No prazo de 15 dias, a eont.ar da publicacão do
presente regulamento, o D. G. E. N. submetterá á approvaç·ão do ministro um projecto de Regimento Interno, contendo os detalhes de organização e administração da rPpart.iç.ã.o.
rlentro das normas e disposições ora prescriptas.
·
Paragrapho unico. Periodicamente poderão ser feitas, por
aviso do ministro, as modificações no Regimento Interno qu.-:•
ns necessidades do serviço e a experiencia forem indicando.
Art. 16. Este regul•amento entrará em vigor tres dias depois de approvado pelo ministro o Regimento Interno, na fórma do a·rtigo anterior.
Art. 17. O servico t.eehnico analytico fnnr,cionará ~(lb a
jurisdicção da D. E. N.
·
Art. 18. Até 31 de dezembro cio corrente anno po<lerão
ser f-eitas no presente regulamp,nf.o as altera()'õe~ inflir.ada~ :JP-ln
exp~rtencia. Ale:rmnd·rino Faria de Alencar.

DECRETO N. 16. 602 -

'OF.

17

DE SF.TEMRRO DF.

1Çl2lt

E:r.tende ao Estado do Paraná o estado de sitio decretado a.tr .'U
de dezembro do corrente anno r1ara os Estadns do Rin de
Janeiro, São Paulo, Matfn Grm:.w, Snqipr, Prrrrf, A mMonrr.'l
P Bah.ia

O Presidente da Republica cio's ERtadoR Unidos do Brasil.
da aut.orizaçfio conRt.antfl! rto rtPerPfo JRgiRJafivo n. 4 .836,

m~ando
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de 5 de julho do corrente anno, resolve extender ao Estado do
Paraná o estado de sitio decretado até 31 de dezembro do corrente anno para os Estados do Rio de Janeiro, São Paulo,
Matto Grosso, Sergipe, Pará, Amazonas e Bahia.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1924, 103° da Indepenciencia e 36° da Republir.a.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
João Luiz Alves.

DECRETO N. 1,6. 603 - - Não foi publicadG.

DECRETO N. 16.604 -

DE 17 DE SETEMBRO DE 1924

App1'ova o projecto e m·çamento, na importancia de 181:058$825
(cento e oitenta e um contos cincoenta e oito mil oitocen.
tos e vinte e cinco réis), para construcção de uma variante
entre os kilometros 247,698 e 248,68782 Norte, da li1'tha Jta1'aré- Uruguay.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande e tendo em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de accôrdo com os documentos
que com este baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras
Publicas, o projecto e o orçamento, na importancia de
181 :058$825 (cento e oitenta e um contos cincoenta e oito mil
oitocentos e vinte e cinco réis'), para construcção de uma variante entre os kilometros 247,698 e 248,68782 Norte, da linha
Itararé-Uruguay, de que é concessionaria a companhia requerente.
,
Art. 2. As despezas realmente effectuadas, até o maximo
do orçamento approvado, serão, del)ois de apuradas em tomada de contas regular, distribuídas por dous exercícios e levadas
ú (~OJ1ta de custeio da linha.
Art. 3. Para a execução das obras fica marcado o prazo
de oito mezes, a contar da data em que a requerente receber
notificação do presente decreto.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEel.
Francisco Sá.
0
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,.:[,)JilQRlilTQ N. 16.605

_,.DE

17

DE SETEMBRO DE

i924

Altera a allnf!t;J ;~. do art. Jl(t do regul~menta da /lscola
de Estado-Maior

O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attrtbuição que lhe confere o art. -18, n. 1, da
ConstituiQão, resolve altórar a alinea a, do art. 30, do regulamento· da ~::?QQl~ q9 l!;st~do-Maior, approvado por decreto
n. 14.130, de 7 de abril de 1920, do seguinte modo:
Art. 30 .............................................. .
a) fiscal - Em logar de tenente- coronel, major.

Rio qe Jl}neiro, ~7 q~ setembro de 1924,
dencia e 36CI da Rep_ublica.

10~

0

da Indepen-

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Seternbrino de Carvalho.

DECRETO N. 16. 606 -

Apprilva o

DE

1'1

DE SETEMBRO DE

1924

r~a~la.mento

pqra o Serviço de Intenden.da
da Guerra

O Presi{le.qt~ da. I.tepul:)ljca do$ ~~t~do$ Un.ldo~ do Brasil·,·
(la.s attr1buiçõ~s qye lhe conferem os arts. 48, n. 1, da
Constituição- e 178t letra i~ da lei n. 4. 793, de 7 de ]aneiro de
t924, resolve approvar o reaula:tnento :para o ServiQO de Intendencia da Guarva, que oom este baixa, o.ssignado pelo mar:Mhl) .IJFf\llmt(i<l lfet'DAlldO Setemb:rino de Carvalho, Il)inistro
d~ Jlrttailo d~ G1.wrr~.
UB&J.ldO

(l~~o~~e {136l!\f:i~~p~hl~il!~~t~mpro d~ 19~4, t03° qa Inctel>en...
ARTHUR DA SILVA BERNARDI!:!:§.

Fernando. Setembrino de Carvalho.

Regula•nanta pa\llft o Se~tvl~o de lntendencia da Guerra
Tit.lJ..lo l
ORGANIZACÃO DO SERVIQO
CAPITULO UNICQ

ObjectQ do Serviço e Elementos de Execução
Art.. 1. O Serviço de Intendencia da Guerra tem por objecto o abastecimento do Exercito no que diz respeito á subsistencia, fardamento, equipamento, arreiamento, ferragem
0
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I;) os ~llilni~'l. ti ~1QjaJ1.l~~tQ, ~~~Qlpamfi'llto.t ·.com\lu~tjv~l e Ul~mi
Uft.Oâo!. e i ~x~cucii(l P,oa ~r~nl;lpQf{fls ~ Ilsc~li~8t9~o a:(lmlq~t!!tl'A

tlva uo material· ft ~iJl\l~n·o~.
A.rtr 2 . P :P.l\ra 3· reaUJiac~o çi.P!il s~ps fin,, 9 S~rvico de Intendencia da Guerra dispõe dos seguiqtel=l 9;ç.~ao~:
aJ :Oil'a.otoria d~ lntondencia dP. Guerra (D. I. G.);
.. bJ. ~ervioos dij lntenq~:no~· . das &egióef? e Oircqmscr\pQõe~
M\Jlf,~re!!_ (S. l, R. ~ S, J. Q. .
.
c) ~stabelecimf3ulos de
ardamento, Equipameqto e Arreiamento (central e regionaes __,E. C. F. E., E. R. F! ::a4.)
d) S~rv~ço. Cç~tJ·~l çl.~ 'ff~Jl.SQ.~ft~~ (S. C. T.);
e) Se:rvtco qe SllPSlS~encl~& 1\i~Htares.
. .
.
Art. 3. o Para a d irecçã.o e e~G_9llC~O. d. os f1p,~ p.reyH\tos no
art. t'\ o S.~rvi~o «:!~ Jntepdencia
G1,1erra dtspQe:
a) do Corpo de Intendencia 4~ Guarra, CQJ!lpreheade:p,do
o Quadro de Intendentes de Guerra (quadro de drrecção e verificação) e o Quadro de Offioi~es de Adminil:;traoão (quadro
dP gt•stão c execução) :
,
b) das oompa!lh~as de ruiministPa(~~o {aqxiharcs do {:Scripta:; dactylogr·n~hos, operarimJ, marUJOS, elo.), agentes de
execução do Serviço de Intendencia da Guerra.
Art. 4. Os offioiaes do Corpo de IntendenQia da Guerra
teem na hiararcbia. geral a. iituaoão que lhes é cop.ferida pelas
patante!!l qos ijeua :oo~to~ no qua PflSPOita á~ preo~dencias, qonras, direitos e dever~., <los of(iqja.ee ~m l'e:çQ.l.
.
P~ra,.~rft.pho \\nJQO. ~P.l c~~o alglJI,n"- o~ o{fioiaes do Corpo
Qtl l~~~nct~P.c. ~ij. dj\. G~~lTJl, cu,la!i! funpçQ~s. síiQ bem definid~s.
pQrl~m ~~erc~r o d1raüo Q~ comJI!ap.do i?~ral fQra do ~mbito qe
t~ua~ attripuicõea profissionf).e.s. ~. s~e r.r. ~Cfilito é aps. qlutQ e ~p:
plica-se aos casos em que, acqidental e mornent::mea.mcnte,
estes officiaes venham a ficar· sob as ordens militares de um
official de tropa de posto inferior ao seu.
Art. 5." Uomo representantes dos interesses da Fazenda
Nacional, os intendentes de Guer-ra assistirão, sempre que pos::;i vel, ás sessões de concurrencia publica nos corpos e estabelecimentg~1 Clamiuan<Jq O§ proº~§l~qs rt~ compril~~ ~~ geral e,
mais espeoialmente, os que Interessarem o seu serviço; darão
sciencia de tudo ao commando da Região e á Directoria de Intendencia da Guerra.
Art. 6." Os intendentes Q.e Guena, encarregados da fiscalização administrativa dos corpos de tropa, assistirão ás reuniões dos respectivos col,lselhps d~ ~diJlini~tração, sempre que
lhes for possível e tenham sido avisados oom a necessaria antct;edencia e informados do assumpto a tratar.
Para~rapllo unico. Nes~as reuniõe~ elles funccionarão exclusivarilen(é cómo· óónsultOI1es technioo~; sua accão junto aos
eui1selhós será sobi!~tudo Pl1 ~ventiva, pav~ evitar faltas e erros.
Art. 1.0 Os intendentes de Guerra. corresponder-se-hão· li.,.
vremente, entre si e com os seus subordinados, ·nos assumptos
technicQs, salva a. r~~tJ;1ccão ço~tsi~pa(,i~ np capitulo respectivo
p~ra os chéfes do S~rviço de Iqtendencia nas Regiõ~s e Cirei:pnscripÇões · Militavas. ·
•
·
Art.- S 11 • Os intendentei de Guerra serão responsabili,
zados p~cuniariamepte, sem prejuízo d~ sancção disoiplinar ou
criminal em que tenham i~corddo, porl qualquel' despeia ou
di~~ribuição não pr~viitas ~ros regulf).qrentm;, exoepto se pro...
vier do ordem eli'léripta do commando a que estiverem subor~
dinados, ord~m ess~ imprespindivel para a satisfação de de·
tenninuoões e:i.tra-reguliil~eutar1 os. ·
· , ·
. A:vt ~ .ou. As funocões de direcção e ve~·Hioaoií9 são privatrvas dos rntendentes de Guerra; as de gestão e execução cabem

4ª

0

AOTOS DO PODER EXECUTIVO

exclu$ivamehte aos of ficiaes do Quadro de Administração, os
qtiaeà' ·Dlo poderão, nem mesmo interinamente, exercer funQções de' intendentes de Guerra e vice-versa.
· § to. Os intendentes de Guerra serão substituídos por
officiaes do seu Quadro.
§ 2°. Na falta do chefe do Serviço de Intendencia regional, e não havendo intendente de Guerra para substituil-o,
o commandante da Região ou Circumscripção Militar designará
um official do s~n Estado-Maior para desempenhar aquellas
funcções.
Art. 10. Os poderes de superintendencia s6 serão exer, cidos pelos intendentes de Guerra em virtude· de delegação expressa do Ministro da Guerra.
Art. 11 . Os intendentes de Guerra, no exerci cio de suas
furicções, terão a seu cargo :
1. Missões fiscaes administrativas;
2. Inspecções geraes technicas;
3. Commissões technicas de subsistencia;
4. Commissões technicas de fardamento. equipamento,
etc.;
5. Direcção da Escola de Intendencia.
§ 1o. Os officiaes de administração auxiliam os intendentes de Guerra no exercício de suas funccões, cabendo sómente a estes a responsabilidade technica.
§ 2°. Como gestores, os officiaes de administração são,
pessoalmente, responsaveis pela guarda e emprego dos dinheiros que receberem e gerirem, por ordem dos intendentes
de Guerra, e bem assim, pela guarda, conservação e distribuição do material a seu cargo.
Titulo li
DIRECTORIA DE INTENDENCIA DA GUERRA
CAPITULO I

Attribuições da Directoria
Art. 12. A Directoria de Intendencia da Guerra é directamente subordinada ao ministro da Guerra e o orgão central do Serviço de Intendencia, de que lhe cabe a direcção
superior.
.
Art. 13. Suas attribuições, em tempo de paz, são:
1. Projectar a organização dos quadros do pessoal de Intendencia da Guerra e de contadores (quadro activo e quadro
de reserva);
2. Preparar a mobilização do pessoal e material necessarios aos seus serviços no caso de guerra;
3. Organizar e dirigir o Serviço de Reabastecimento Nacional.
4. Organizar e dirigir o serviço de viveres, forragens, illuminação, combustível nos corpos de tropa, repartições e es!-abelecimeJ.ltos militares;
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5. Org·anizar e dirigir o serviço de fardamento, equipamento, arreiamento, acampamento e alojamento;
6. Preparar os processos para os contractos de fornecimentos c de trabalhos, referentes aos serviços enumera'dos nos
ns. 4 e 5 deste artigo, e para as acquisições administrativas,
quando os contractos ou ajustes não forem possíveis;
'7. Constituir deposilos de aprovisionamentos para attender ás nccessidaLles da mobilização r.elativas ao serviço de viveres, forrag·ern, combustível, illnminação, fardamento, equipamento, arreiamento, fprragem, alojamento e acampamento;
8. Exercer a fiscalização administrativa tios haveres em
dinheiro e em material pertencentes á Nação e confiados aos
conselhos de administração e aos commandos de destacamentos,
zelando. por sua perfeita e opportuna applicação c conservação;
gu, exercer todas .as outras aLtribuições que lhe suo confPrida::; pelo ITI\egulamento para ALlminislraçãu dos Uut·vos do
Tropa e Estabelecimentos Militares.
Art. 11. Em tempo de guerra, a D. I. G. terá a alta di-rccção desses serviços, na zona do interior, e proverá o Exer~
cito, em -operações, do petisoal e- mute:r.ial de intondcncia ne~
ccs:::arios ao m.esn._w.
CAPI'l'ULO 11

Da :o_rganização géral
Art. 15. A D. I. G •. comprehende IJS seguintes orgãQ~~
A) De diJ•ecção.:,
a) Gabinete;
b) Secções (S 1, 82 8 3, S 4 e S 5).
B) De estudos e pesquizas:
a) Commissõcs technicas (subsisleneia, fardamenlo, equ1 ..
pan:ento, compras, etc.) ;
b) Depositas de amostras e rnodelos-typo para o serviço
das conunissões technicas.
C) Ory.{ws subs-idia1·ios:
(~) Bibliulheca c .i\rchivo;
b) Laboratorio de Analyses;
(~)

'.I'Jtcsouraria;

ll)! Pu!:ta~)a.
CAPI'I'ULO III

Do dircclo1·
~\rt. 16. A' testa da D. T. G.
Jn·igada. do quadl'o "{]c intendente:;
, . i rÍspeetur ~~t·ral tio servieo.
Como primeira autPridadP e
rc"-rularidaue c bom andamento do

f'~ lá o tlircel.or, general dH
Llc guena, ehefc do ('()l'fJU

prin~~ipal l'I~SlHHlSav~~l p~la
scrvH.:o ~oh a sua threcçau,

l'a~cm-lhc ·as altribuiçõcs seguintes:
J a, estar constantemente informado da situa({ão tlo E-xcr-·
eito. no que diz respeito ao Sc1·vi,;o de Inl.endcncia;
Leis de 1924 -
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2•, inspeooionar, ou mandar inspeooionar, com autorização do ministró, os Serviços de Intendencia Regionaes;
aa, emittir parecer sobre todas as questões relativas ao
servico;
· 1:~
l fi ,I
4•, providenciar sobre a organização progressiva dos depositas de mobilizacão;
5•, corresponder-se, direcLamente, com as auLoridades ci:vis e militares, acerca de informações concernentes ao Serviço de Intendencia da Guerra;
6•, dirigir os trabalhos da D. I. G. e coordenar os dos
serviç'Os e secções;
•
7•, exercer acção de commando sobre o pessoal dos quadros de Intendencia da Guerra e de contadores e das tropas
.ode administração, que lhe estiver, immediatamentte subordinado;
'·· ·1
s•, estudar o comportamento, aptidão e valor dos officiaes do corpo de Intendencia da Guerra, de modo a formar
juizo seguro sobre os mesmos e aproveitai-os no serviço segundo as suas aptidões;
9•, impôr ao pessoal militar e civil as penas disciplinares
de sua alçada, levando ao conhecimento do ministro os casos
que exigirem punições mais severas;
:10•, propôr ao ministro as designações e mutações do pessoal do corpo de intendencia da Guerra e quadro de contadores e respectiva tropa;
:ii, comparecer á oommissão de promoções, quando tenham de ser preenchidas vagas nos quadros de intendentes de
.Guerra, officiaes de administraç·ão e contadores;
·
i2, publicar, em boletim, as ordens e alterações que de;vam chegar ao conhecimento do pessoal da directoria;
i3, remetter á Directoria de Contabilidade da Guerra as
folhas de vencimentos do pessoal militar e civil da D. I. G. ;
i4, mandar passar certidões quando requeridas com declaração do fim a que são destinadas e uma vez que não haj:),
nisso inconveniente;
f5•, exercer as funcções que lhe são attribuidas pelos
regulamentos para Administração dos Corpos de Tropa e Estabelecimentos Militares, Subsistencias . Militares e Rancho da
'.rropa ·
· ui-, remetter ao ministro da Guerra, até a segunda~ quinzena de fevereiro de cada anno, um relatorio minucioso de
todo. o serviço da Intendencia da Guerra, do qual enviará uma
cópia ao Estado Maior do lE:X:ercito;
·
17a, preencher, interinamente, os cargos que se vagarem
na directoria.
Paragraph·) unico. Em caso de falta ou impedimento
terrfporario, o director será substituido pelo intendente de
Guerra mais graduado, ou mais antigo, com exercicio na directoria, o qual precederá seus artos da menrã0 - De ordem
1

do Sr. Mdnistro .

·

lJo (labinelc

Arl. i7.r0 gabinete da D. I. G. eompôl'--se-ha de um
chefe, um adjunto c dous auxiliares·.. Ao chefe de gabinete,
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official superim~ ·da Quadro de Intendentes de Guerra, com ...
pete:
a) receber e distribuir pelas secções todos ps documen..
los que tenham de transitar pelas mesmas;
b) receber e expedir toda a correspondencia da D. I. G.;
r:) organizar c dirigir o JJI'Otoeollo geral;
d) preparar o expediente que não dependa das secções;
t! J elaborar o bol'etim da directoria;
f) dirigir e fiscalizar todo o serviço a cargo do gabinete:
g) pro pôr ao directo.r tt acqUisição dos 1ivros necessarios á escripturação do gabinete e rubricai-os;
h) fiscalizar, de ordem do director, os serviços da Bibliotheca e Ar·chivo, do Laborat.orio de Analyses e dos depositas de material recolhido~ de material inservivel e de material para manobras;
i) distribuir pe·lo adjunto c auxiliares os trabalhos do
gabinete;
i)_ abrir a correspondencia que não fOr confidencial;
k) examinar e encerrar diariamente o ponto do pe:;soal civil, authenticando-o com a sua rubrica.
Paragrapho unico. Em caso de falta ou impedimento legal, o chefe de gabinete será substit,uido pelo respectivo adjunto.
Art. f8. Ao adjunto de gabinete, capitão do Quadro de
Intendentes de Guerra, compete executar e fazer executar as
ordens que, sobre o servico, lhe forem dadas pelo respectivo
chefe.
Art. .t9. Aos auxiliares, officiaes do Quadro de Administração, cabe executar os trabalhos que lhes forem distribuídos pelo chefe e pelo adjunto.
CAPITULO IV

Das Secções
a)

Das attribuições communs

'Art. 20. Caberr~· ás secções, de modo geral, o:; enrargos
seguintes:
a) examinar e instruir, com os neee.-,::;urios ducumenlos,
os assumptos dP- sua competencia que devam subir a despacho do director, indicando, sob fórma de parecer, clara e precisamente, os alvitres e providencias que se tornem precisos
á solução de questõeB adminislrath-as e f.echnicas;
b) assegurar, em conjunto, a direccão dos servicos que
Jhes são affectos, coordenando as medidas geraes, afim de, na
sua execução, manter a indispensavel unidade de vistas e de
principias;
c) registrar em iivros apropriados ns papeis rm f.rr~nsifo;
o destina ta rio deixará nellfls o conrpefenl o recibo:
d) ter, competentemente organizada, a rc•·J:l,"'il'l rl1~ todo o
mate,·ial de ttHn corrente a seu cargo;
e)' !"emett.er ao gabinete, até 15 de ,janeiro dr cada umn,
uma descripção minuciosa dos trabalhos excculados no ann1
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anterior, destinada a servir de ·base ao relatorio annual do.
d irector ~ ;· ..;~ ·
f) . em caso de falta ou impcdirr:ent'J legal, os chefes de
secção 'Serão substituídos pelos respectivos adjuntos, com excepção do da 4a, que, o será pelo sub-ehcfo de secção mais
antigo.
· b) Das. attribuições especiaes
Da la Secção · ~

(Pessoal de Intendencia da Guerra, mobilização do Serviço,
alugueis e arrendamentos)
Art. 21. Compete á 1a Secção:
a) rcgistar as alterações c mutações dos officiaes diJ
Corpo de Intendcncia da Guerra, do quadro de contadores e
dos empregados civis extinctos da directoria;
b) apresentar ao. dircct.or proposla dos officiaes que devam preencher os cargos vagos;
c) registur os dados c informações fornecidos pelos Scrvicos de Intcndencia da Guerra nas Regiões Militares ou obti-dos de outras fontes, e relativos aos officiacs da reserva do
C. I. G.;

d) preparar, uc collalJoração com o Estado-1\Iaior do
Exercito e segundo as dircctivas por este formuladas, o plano
geral de mobilização do Serviço de Intcndencia, c emittir pan~ccr ácerca dos planos feitos pelas ehcfias do Serviço;
e) propor ao dircctor o destino a Llar aos officiaes da reeerva do C. I. G., de accôrdo com as suas capacidades c profissões, ou modos de actividade na vida civil;
f) regular os contractos de alugueis e arrendamentos dos
immoveis que se tornarem necessarios ao Servico de Intendencia.

. Da .211 Secção

i(Inspeccão do reabastecimento, plano tle conjunto, ~~elações
com os outros ministeriQs),
·
Art. 22. Compete á 2a Secção:·
a) organizar o Serviço de HcabaHlccimenlo Nacional, com
o fim Llo estudar e preparar o conjunto das medidas, que,
{'Xecutadas a partir da mobilização e mesmo anLçs, permittam
recolher, sobre toda a extensão do tcrritorio nacional, os ·vt..
veres, forragens, combustíveis o outros gencros neccssurios :í~
forcas mobilizadas c aos grandes centros urbanos de populaçüo
mixta, em tempo de guerra;
b) coordenar a acção dos differentes orgãos encarregados
rla preparação e execucão do S. R. N., organizando pura
isso as instrucções necessarias, de accôrdo com o respectivo
regulamento;
c) estudar as medidas restrictivas que se tornem precisas
em caso <]e mo~~lização ou ~imple~ tensão política;
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d) estudar as possibilidades de fornecimento por acqui ..

~icões

no exterior;

e) possuir, de accôrdo com o S. R. N., a avaliação, tão

r..pproximada quanto possivel, dos recursos a tirar da mobillzaçiio agricola do tcrritorio nacional (por Estado, inclusivo o
D1sfr1cf.o Federal c o 'ferritorio do Acre) em diffrrcntes épor·a~ do anno;
n calcular o total das necessidades militares a satisfazer
pelo S. n. N ., conforme as in(iicações dos effcctivos, tempo n
logar, forn0cidas pelo Estado-·!\laior do Exercito, mantendo,
VUI'a esse fim, a indispcnsavel ligação com esse orgão;
a) manter ligações e entendimento, por intcrmcdio 1lo
c.lircctor, com as autoridades dos 1\1inisterios da Marinha, Agril'nlfura, Interior, etc., brm corno com as autoridades 0staduucg e municipaes, para o fim de facilitar a prepaea~.:.fio du
Serviço de Reabastecimento Nacional;
h) classificar e conservar em dia aR cópias dos documcn1os q1w sorvirom de hasc :í. elabora cão dos planos parriars rlo
reabasteci monto;
i) verificar e centralizar as estatisticas dos recursos ui ilizaveis para as necessidades da guerra;
j) examinar, no local, as medidas de preparação a cm·go
das differentes commissões, em tempo de paz, de modo a cm·tificar-se do bom andamento dos trabalhos e capacidadP- do
fJCssoal dellc~ Pncarrrgaclo, propondo as mcdidn~ qu(' julgar
u•rPssm·ws para a fiel exccuçfí.o do regulamrn! o P inst rut(;GPs;

/c) fiscalizar c coordenar, em tempo de guoJTa, a exntucão do serviço.

Da 8,. Secção
_(Viveres, forragem, illuminação, agua, combustível, etc.)'
Art.. 23. Compete á 3• Secção:
a) preparar a organização do serviço de viverPs, forrag·eng, ilhuninar.ão, ngua, comhm~tivcl, limpeza, et.c., nos coepus rla l.ropa, repartições e estabelecimentos militares;
b) organizar as tabcllas de distribuirão de rna~sas relativas ao~ serviços acima, de accôrdo com o llcgnlamento do
~c1·viço de SulJsist.encia e as dotações orçamnntarias;
c) calcular o quant.il:üivo da etapa diaria para cada uma
das guarnições militares do paiz, baseando-se nos dados e informações fornecidos pelas chefias do Serviço de Intendencia
ü unidades administrativas do Exercito;
d) calcular o valor da forragem para as difforentes unidades, levando em conta os dados n informações rrferidos na
nlinca prrccclnnlr, c propür a dist.ribuicão rias massas r<'spcctivas, de accôrdo com o numero regulamentar de animacs.
nos corpos de tropa, repartições e estabelecimentos militare ..;;;
e) organizar o mappa geral do consumo o dcspeza de
]iluminação nas unidades administrativas, servindo-se para
esse fim dos mappas parciae~, organizartos pelas mesmas unidades, o encaminhados ú D. I. G. por inlcrmedio das chcfiafi
(.b Serviço de Intcndencia;
f) propilr augmcnto ou diminui(:fio de quanf itafivos.
qnando se verificar in'.lufficicncia ou demasia nas fi.xa~,;ões da~J
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tabellas respootivas e o permittirem as competentes dotacões
orcamentarias;
g) organizar a consolidação das disposições em vigor, relativamente a cada um dos serviços da Secção;
h) preparar os cadernos de encargos. geraP~ P pnrticulan~s, que interessarem directamente :\ Rccção;
i) preparar noticias techniras:
j) centralizar, em relacão aos serviços da Secção, as
attribuições conferidas á D. I. G. pelos Regulamentos para
Administração dos Corpos de Tropa e Estabelecimentos Militares, Servico de SuhsistPncias Militares e Rancho da Tropa.
Da 4,. Secçt1o

:<Fundos, vencimentos, verificação de contas. serviço de con ..
tabilidade t.echnica da D. I. G.)
Art. 24. A 4• Secçrto divide-se em duas sub-secções.
Compete á 1• sub-secção :
a) estudar as questões relativas aos vencimentos e de ...
mais vantagens pecuniarias da tropa em tempo de paz e Am
tempo de guerra;
b) proceder á verificação e fiscalização da contabilidad 11
das unidades administrativas. por meio dos documentos de rP'!eita e despeza fornecidos pelos respectivos conselhos, provondo á directoria as merlidas que ~e tornarr'm nece1;q~rin<:~ [l,
re!:lpeito;
c) estudar e propôr ao director medidas que assegurem.
com regularidade, o pmviment.o em fundos rlos cffectivoq !if)
F.xercito. c indicar os meios mais efficazes para a realizaç§o
de taes medidas, de accôrdo com o plano de mobilização;
d) organizar a consolidação das rlisposicões em vigor, relativamente a cada um dos serviços da Secção;
e) centralizar, em relação a cada um dos serviços da
Secção, as attribuições conferidas á D. I. G. pelo Regula-·
mento para Administração dos Corpos de Tropa e Estabelec:mentos Militares.
Art. 25. Compete á 2• sub-secção :
a) dirigir toda a escripturação relativa ao movimento industrial das officinas e depositas da D. I. G., além do jocro
de contas de todas as verbas orçamentarias, pelas quaes tenh!!
o Serviço de Intendencia de fazer qualquer despeza, tudo de
accôrdo com os regulamentos em vigor;
· b) remetter. até o dia 10 de cada mez, ao relator do Conselho de Administração da D. I. G.. sob a fórma de halan('efe, um resumo dos boletins de caixa, no qual deverão ser
rcnsignados: o saldo do mez anterior, a receita e a despez3
co mez, em cada rubrica. e o saldo que passa para o mez seguinte. Esse balancete servirá para confronto com o da the~oura'"ia;

c) conferir e registar o boletim de caixa. que diariamente lhe será enviado pela thesouraria. e no qual estarão con~ignados: o saldo do dia nnterior: as importancias recebidas.
com discrimina~o das respectivas rubri('a'>; a~ imporf.anria~
pagas, e, bem assim. o saldo que pa·ssa para o dia seguinte. devendo restituir á mesma thesouraria o~ documentos que acom-panharem o dito boletim. taes como guias de remessa, factnras,
folhas de pagamento, etc.

Amos

no

PODER Ex:EcüTivo.

215

Da 11- Secção

(Fardamento, equipamento, arreiamento, ferragem,
mento e alojamento)'

acampa•

Art. 26. Compete á 5a f;ecção :
a) organizar o projecto de orçamento annual das despeza·s
cto fardamento, equipamento, ferragem, arreiamento e material
ue acampamento e alojamento, destinados ao effectivo
normal e aos depositas de mobilização, segundo indicações do·
director da Intendencia da Guerra;
b) calcular as massas relativas aos serviços mencionados
na alinea anterior, de accôrdo com as disposições e instrucções
que regem o assumpto;
c) or_ganizar as instrucções concernentes á distribuição,
conservaçao ·e renovação do fardamento, equipamento, ferragem, arreiamento, acampamento e alojamento, fazendo a sua
revisão periodica, para mantel-as á altura da~ necessidades do
serviço;
d) exercer definitiva verificação nos ajuste·s de conta~
de fardamento e nos pedidos de descarga de material inservivel,
feitos pelas unidades administrativas, organizando para esse
fim mappas conta-correntes do material ás mesmas fornecido;
e) tomar conhecimento da:s provisões de guerra que se
organizarem nos serviços geraes da Intendencia da Guerra e
nas unidades, de accôrdo com as instrucções para distribuição
do fardamento e serviço de ferragem, mantendo em dia os
mappas dessas provisões, do's quaes será enviada uma cópia ao
Estado-Maior do Exercito, até 15 de fevereiro de cada anno;
f) centralizar, em relação aos serviços da secção, as
attribuições conferidas á D. I. G. pelo Regulamento para
Administração dos Corpos de Tropa e Estabelecimentos 1\lilif.ares;
g) organizar a relação dos preços limites para as acqui...;
sições e compras que interessarem á secção;
h) organizar cadernos de encargos para os ~erviços admi~
nistrativos que digam respeito á secção;
i) organizar noticias technicas.

·

CAPITULO V

·Das conumissões e inspecções technicas é missões fiscaes
administrativas

Art. 27. A's commissões e inspecções technicas, bem como
as missões fiscaes administrativas, reger-se-ão por instrucções
organizadas pela D. I. G. e approvadas pelo ministro da
Guerra.
Da sala de ent)•cidas

Art. 28. A sala de entradaR da D. I. G. reger-se-h a
respect.ivns instrucções internas.

peta~

Da co'fltrni11são de cum1n·as

Art. 29. A Commis:são de Compras da D. I. G. regerpela~ instrucçõe3 para concurrencias e cont~actos e di~
posições a respeito contidas no Rc~~nl:lmento pa1'ét o Cocligo dr.

se-1m
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Contabilidade,· Publica, em tudo que for concernente a acqutsições J?OÍ' contractos ou concurrencia administrativa, e para
os sorviço·s a cargo da direcloria.
Art. 30. A commissão será nomeada pelo dircctor, n
quem é directamenlo snhordinada, e serú composta de quatto
officincs do Quadro de InLendentPs de Gucrra1 eom exet>eieio
na dircctoria. Caberá a presidencia flO mais anligo e as Juncções de secretario, sem voto, ao mais moderno. ':l'odos se rã~
substituídos na primeira smnana de janeiro de cacla anno.
§ 1." Os chefes do 1~stabel ecimento Central de Fardamento e Equipamento e do Serviço tle '.rransporlcs poderão ser
<n1vidos pela commissão de compras, nos ussumpl os qtw llw:-;
J!t.lcr.nssal'em, quando f'sla julgar conveniente.
§ 2. o O secretario d~ commissão não poderá accumular na
flirectoria as suas f'nncções com outra de qualquer naturPza.
§ 3. o Nenhum dos membros da commissão de compras poderá fazer parte da de recebimento e vice-versa •.
Art. 31. A commissão de compras disporá do seguinte
pessoal auxiliar: doús offir.iaes de administração, um daclyJographo, dons auxiliare:; de escripta c um servente.
Art. 32. Ao secretario incumbe preparar u respectivo ex]1ediente e fazer pedidos dos artigos necessarios aos trabulhog
(la commi~~ão, e, hem m~sim, tr.r nmn. relação do material a seu
cnrgo.
na. nmnmissão de j'P.cebimcnto
Art •. ·33. A esta commissfio, nomeada pelo dircct.or, e a
elle directamente subordinada, incumbe receber todo e qualquer material entrado na D. I. G., para e lia e .para os estabelecimentos e .eerviços 4ue lhe são subordinados. Compor-se-1m
de tres offi~.iaes, com exercicio na directoria, um delles, pelo
menos, pertencente ao quadro de intendentes de Guerra.
A commissão de recebimento será renovada trimestralmente, na razão de dons terços, não ~mvendo conhecimento pró;vio dos que são designado~.
Do Labm·atnrio de Analuscs
Art. 34. O Laboratorio de Analyses tem por fim estudar,
por pr·ucessos scientificos, convenientemente escolhidos, o material que lhe fôr remettido pela rlirectoria e eniit.t.ir o :;;eu
parecer a respe i t.o.
Art. 35. O laborat.orio ficar:í. suhordinado directamente
á directoria e só procederá a analyses, exames e experiencias
por ordem desta, publicada em boletim 01..1 transmittida em
nota do gabinete.
Art. 36. Os exames e analyses effectuudos no laboratorio
destinar;..se-bão a elucidar, no ponto de vista Lechnico, tanto a
commissão de compras da D. I. G., como as suas differentes
commissões technicas.
Art. 37. Os exames e analyses chimicos, bem como as experiencia~ mecanicas, serão feitos pelo respectivo technico, sob
as vistas rlo chefe do laboratorio ou de officiacs que servirem
sob n~ suas ordens; de tudo se lavrarú, no livro competente,
uma ncfn, que todos assignarão e dn qual Rerfío extrahidas duas
eópia~. uma para a c.lirQrloria e a onlra vam a vartc interessada.
Pnragrapho uni co. A~ amostras remei ti elas ao laboratorio
para o' nl!eec;::mricls exames devcrfio .se ach2r devidamente sel-
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ladas e acompanhadas de um cartão impresso da casa fornecedora.
·
Art. 38. O chefe do laboratorio será um major ou capitão
do Quadro de Intendentes de Guerra, nomeado pelo minislro,
por proposta do director geral, e ter:\ como auxiliares, all'.m
de um 1.echnico militar incumbido das analyscs e exames, um
subalter-no do Quadro de Arlminist ração, um sargento rlactylographo e dons serventes.
Parngrapho unico. Em caso de ·falta ou impedimento legal,
o cltefc elo laboratorio ser:'i substituído por um inlendenle do.
Gtwrra, designado pelo dircctor.
Art. 39. O tcclmico para o lahoratorio será nomcn1lo pelo
ministro ela Gúerra, mediante solicitação do director.
Art.. -4-0. Alt'im das attribuiçõcs assignalaclas nos artigos
nn! Priot·r~, cnrnvrt.em ao ehefo do labor.atorio mais ns ~PguinJ.es:
n) propô I' ao direcl or a acqniRicão dos I i\TOS nPrCR'-'Iarios é't
rscriptnração respectiva;
b) organizar c propôr ao director uma f abella no prcçog
11ara exames c analy:::rs de particulares, cffecl11ados pP!o labnrat.m·io·
n) 'ent.rndrr-se, vérbalment.c, on por ~~scripto, com o diJ·rrlor Robr-e os assumptos conccrnenteHI atl srtl f;ervir.:o;
d) entregar, até o rlia 10 de cada mcz, ao gabinete, uma
resenha dos trabalhos executados no laboralorio no mcz anterior;
e) ter em dia. o mappa de carga e descarga de todo o material pertencente ao laboratorio, pedindo descarga, em holeLim da directoria, das substancias empregadas e consumidat~;
f) rubricar os livros de escripturação do laboraf.orio;
g) velar pela conservacão do material a seu cargo, material pelo qual é responsavcl;
-·
h) encaminhar ao gabinete os pedidos de expediente;
i) distribuir, com os seus auxiliares, os trabalhos do laboratorio, de accôrdo com a capacidade profissional e technica
de cada um;
j) encaminhar ao gabinete uma cópia de cada acta lavrada
r.m referencia a ·exame c analyses procedidos ho lahorn.t.orio
por ordem da directoria;
Ir) organizar o protocollo c o archivo do seu servico •.

Da Biblíot hcca c 1lrcldvo da D .I. G .,
Art. 41. A Dircctoria ele Intcndencia da Guerra terá urna
hibliothrcu e archivo, organizada de accôrdo com o arl.. 17, onde
r;crão depositaflo~, rcspect.ivamentc, og livros, r-rYistas milifarf'~
e tcclmicas, destinarlos a consultas e estudos do pe~soal do
Corpo d.c Inl.cndcncia ela Guerra, c onde serão rf'colhidos
papeis, documentos concernentes a questões resolvidas ou pre.iudicadas, e bem assim livros, impressos, etc., cuja pcrmanencia nas secções c comrnissõcs technicas não seja mais uecessaria.
Paragrapho unico. As im:;t.rucçõcs int.ernas da D. I. G.,
fixarão as regr·as a ser estabelecidas nos trabalhos da bibliotlwcn e archivo, com as attrilmif;õcs do rcspeclivo pessoal..
Da ih c sou J'ntia
Art.. 42. Ao the:::ourei ro da D. I. G. compete. além das
~~~ l'ilmiçõcs que lhe sfío proprias e constantes do H.. A.:
a) receber e escripturar os dinheiros das caixas de offi-
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ciaes, praças ê funccionarios civis do Ministerio da Guerra, e
relativas ás indemnizações, quer de fardamento fornecido ao'3
mesmos, quer qe artigos extraviados por praças do Exercito;
b) proceder á remessa aos interessados das contas do artigos que lhes forem fornecidos pela Intendencia da Guerra, e,
bem assim, das quitações das importancias recebidas;
c) prestar mensalmente conta ao conselho de administracão da D. I. G. dos dinheiros de que trata a alinea a, organizando para isso o resp.ectivo balancete de il"eoeit.a, e o das
despezas effrcluadas por conta do:~ mesmos fundos~
d) enviar, diariamente, á 4• secção, um boletim de caixa,
no qual serão consignados: o saldo do dia ant.erior; as importancias recebidas, com discriminação das respectivas rubricas;
as importancias pagas e o saldo que passa para o dia seguinte.
O boletim a que se refere esta alínea deverá ser acompanhado dos documentos comprobatorios do movimento de fundos
nelle mencionado; depois da competente conferencia e registro, a 4• Secção restituirá á thesouraria os ditos documento~ e
conservará em seu poder o referido boletim de caixa.
Art. 43. O thesoureiro do Conselho Administrativo da
D. I. G. será um capitão do Quadro de Offieiaes de Administração.

Da portmia
Art. 44. A portaria, directamente suboroinada ao gabinete, terá como encarregado um porteiro, e se reger'§. de conformidade com as inst.rucçõcs internas para os serviços da
D. I. G.
Art. 45. Os contínuos e serventes em serviço no gabinete
e nas secções ficam subordinados no porteiro.
Titulo IU

SERVIÇO DE INTENDlfu~CIA NAS REGiõES
E CIRCUMSCRIPÇÃO MILITARES
CAPITULO I

Objecto do Serviço
Art. 46. Ao Serviço de Intendencia nas Regiões e Circnm!'lcripção Militares competem, no ponto vista regional,
a!-i mesmas attribuicões conferidas á D. I. G. e enumerada~
no art. i3 deste regulamento, e mais as que se aeham consignadas no Regulamento para Administração dos Corpos d~J
Tropa e Estabelecimentos 1\Hlitares.
Art. 47. O chefe do Serviço de Intendencia faz part'3
do .Ou,..artel_-?eneral do Com!Dandante da Região ou Circumscripçao M1htar, ao qual é d1rectamente subordinado
. Sob o ponto de vista technico, porém, é subordinado ao
d1r~ctor de Tntendencia da Guerra, de quem é o reprPsentant'3
regwnal.
Art. 48. O chef·e do Serviço de Intendencia se correspond6 6 entende, :verbalmente 6 por escripto, com o comman-
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dante da reg-ião ou circumscripçã.o e com o chefe do EstadoMaior coordenador de todos os serviços do quartel-general,
aos q~aes informa sobre o material existente em depos~to
ou distribuído, propondo as medidas que julgar nece~sarmq
pura o bom funccionamento do Serviço.
Recebe directamente do commandante da região ou trans~
mittidas, de ordem deste, pelo chefe do ERtailo-Maior. ns ordPns necessarias para a execução.
Nos assumptos já resolvidos ou regulamentados e que nãcr
Pxi.iam acto de commando, o chefe do Serviço de Intendencia
pl'idP. corresponder-se directamente com os outros chefes dP.
~erviGOs do quartel-general e com os commandantcs de unidades ou chefes de estabelecimentos que se achem sob a .inrisdiccão do commandante da região.
Em tudo que se referir á execução technica do SPrviço, o
chefe se entende e eorresponde directamente com o director
e os chefes de Serviço de Intendencia da Guerra; cum'pre-lhe,
porém. submetter ao visto do commandante da rcgHio o~ documentos ou mappas que enviar e ao scienfP- os qne rPr~rh(lr.
Si as ordens ou instrucções recebidas directamente affp,ctarem, de qualquer modo, ás unidades ou estabelecimentos da
região, f. indispensavel para :;~. execução a autoriznção do rommando dada em boletim regional ou em despad10 escripto.
Art. 49. Como principal responsavel pela dirf'r·r:ão P PX('cução do Serviço, cabem-lhe as seguintes attribuiçi'ie.'1:
P, superintender todos os seeviços de inf.eudeneia, deixando. todavia, aos subordinados, o livre exercic io de suas
funr(:ões, para que ~intam a responsabilidade dellm~ det·nnAntfl
P dPsenvolvam o indispensavel espirit.o de inicio I i v~:
2•, velar pela exacta observanda das orden-; e peeeeitos
regulamentares;
3•, ter sempre em vista a eventualidade de uma mobiliz~ção, esforçando-se por que o serviço que dirige er.tcia devu:Iamente anparelhado para esse fim:
4•, estudar o comportamento. aptidão c valor dos offieiaes seu~ Ruborilinados. de modo a formar juizo seguro qohre
os mesmos e indicar o seu aproveitamento na mobilização, de
nccôrdo com as suas capacidades e especialidadeg, prestando
ás autoridades "nperiores as informações que lhe forem pedidas:
5•, exercer as attribuirões disciplinares sobre todo o pessoal em ~erviço na directoria e estabelecimenf.ng a ella snhorrlinados;
6•, presidir ás commissões de compras na intend,~ncia
regional;
7•, remetter :'i D. I. G., até 15 de janeiro de rada anno,
um. relatorio dos trabalhos executados durante o anno anteriOr;
s•, prestar á D. I. G. todas as informações de raracter
tec~mico ot~ .administrativo. que lhe forem orde~adas e. bem
assim, m1xll~ar_ os delegados do director no desempenho de
q.ualquer mtssao referente ao Servico de Intendmwia da
buerra.
ga! remetter trimestralmente á D. I.. G.
as alterações
CH?.eorridas com os officiacs seus subordinados, e, bem assim,
dar o competente destino ás cadernetas de assentamentos dos
que forem desligados de sua chefia;
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10~ "-prbj>Or, á

D. I. G. a organização do um curso cspP-

cintr, Jla4 <>S' official:!s da:~· classe da reserva

do ~crvtço du
, Jntendelicia''da Guerra, indicando os offioiaes seus subordinados que devam leccionar: nesse curso, bem como nus escolas
superiores c.ivis, e tomar as providencias que se tornarem
})reoisas;
11, exercer, em relação ao pessoal Roh snn direer.ão, ,as
nttribuicões que lhe são conferidas p1~lo rer;ul~mlmto pur·a
Administrn<,:ão dos Corpos de 'l'ropn c l~sLalwlccimcntos Militares;
12, remetter :i D. I. G., em abril o em outubro de cada
anno, tabel1as explicativas dos preços correntes dos viveres J
forragens, nas respectivas regiões;
13, designar o officiul de administração que deverií. receber e gerir o credito para transporte na região, e outros quo
se relacionem com o ~erviço, e que, por sua natureza, não dcYam ser geridos p·elos conselhos de administrac;:üo dos quar. teis-generaes;
14, ordenar uma primeira verificação nos aju~~rs de
contas do fardamento fornecido ás unidades da regmo, remettendo-os, depois de assim verificados, á Direcloria de Intendencia da Guerra. Para o ·fim da vedficaÇão, a chefia da
Intendcncia, .;registará, em livro especial, o movimento do material recebido peias mesmas unidades, ou por cllas descarre-gado, tudo ft visf.a dos respectibos lermos da abertura c exame
u de <~onsumo, documnntos que as ditas unidades remeUf'rilo,
sem demora, :í. C. S. I. lt.;
15, enviar á D. I. G" •• afó 15 ele ,janeiro de cada anno, o~
mappas do material de mobilização e de uso corrento existente na regiAo, entregando uma cópia ctos mesmos ao Estudo ..
Maior regional;
16, celebrar annualmente, e na época propria, contractos
de locação de serviços com o peswal civil de maruja, em serviço na região. de accôrdo com o dispo:;to no regulamento para.
o Codigo de Contabilidad~ . Publica.
·
Art. 50 •. ~o chefe do Scrvic_:o de Jntcndcncia da 3a ficgH'io
Militar compete mais:
a) ctnnprir annualmente o ·p.rogramma rle fardamento,
equipamento, etc., elaborado pela D. I.. n., c que lhe fôr remet.Lido na época apropriada;
b) fazer publicar os editaes de concurrencia publica para
o effeito de acquisição, por contracto, cios artigos mannfacturndos e da matcria prima necessurios á execução do programma de que trata a alínea anterior;
c) presidir, como chefe do serviço, á commisss-ão de
comprns e celebrar os respectivos ronLrac.to~, encaminhando
todo o processo de concurrencia á D. I. G., para os devidos
fins;
. d)' nomP;a~, annnalmcnh\ e na ,T-'r!mcira semana dr. jaDf'Jro, n~ offwmes quo devem constihur as cornmissõc;;; do
compra~ c dr. rccchimonto dn todo o matr.rial l'nl.mclo na Intemlnncirt, procedente de contraclo ou de forneeimento pela
D. T. G.
, A commisgfio do rccebimrnto, como a de compras, constara de tres membi•os. E:•.ta ultima, cornposta exclusivamente de
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intendentes de guerra, terá um .secretario, que poderá ser
official de administracão tambem substitui do annualmente.
Nenhum membro da commissão de recebimento poderá faze~~
parto da commissão de compras, e vic.e-versa;
e) ter em dia, mappa-carga e descarga, nã.o sórnento do
~.:3st.abelecimento Regional, como lambem dos respecLivo3
depositas;
f) presidir ao Conselho de Administração do Serviço, remettcndo (t D. I. CL os respectivos balancefcA mcnsacs;
y) juntar ao seu relaLorio annual os documentos comprobatorios das despezas com fardamento e arreiamcnto, feitas
J'üi' conta das Ycrbas para esse fim distribuídas á Delegacia:
Fi:seal do .!:i'hesouro Nacional no Estado, c, bem assim, um
marma conta-corrente dos art.igos recebidos c fornecidos pelo
c~tabclccimcnlo ú:::; unidades administraliva~ rcg·ionacs, .o um
outro relativo ao movimento industrial do di to estabelecimento; neste ultimo dcver·ão figurar toda a nm1eria prima entrada no anno anterior e todos os artigos manul'aeLurados com
a mesma, assignalando-sc os saldos, si os houver;
·
h) propor á D. I. G. as mutações que julgar conv:cnientcs ao serviço, e relativas aos officiacs intendentes de guerra,
que servirem sob as suas ordens, temlo em conta a capacidade
p·ofissional e competencia f.eclmira de cada um;
1:) JH'oecder annualmente a umá revisão nas mal riculal3
(]as eo:Jlureiras, de modo a evitar que cada uma dellas tenha
mais de uma caderneta, obedecendo na matricula ao criterio
rsf abelecido nas instrucções para o serviço interno da lnLellCiecia da Guerra;
j) conceder férias ao pessoal civil c milil ar sob as suas
orrlPns, dando disso conhecimento por escripto ao comumndaulc da região, quando se tratar de officiaes;
k) nomear as commissões relativas ao serviço interno lia
chefia;
l) publicar, no boletim da Intendencia, todo o movimento
de entrada e sahida de material, á excepção dos fornecimentos
automaticos de que tratam as instrucçoes para a distribuição
de farçlamento.
. _.

Do

gt~uincle

Art. 51. O gabinete da chefia do Scrvico de Intendencia
compor-se-1m de um secretario, official do quadro de adminisfra~;ão, de um protocollista, de um archivista e de dous ou
JJmi~ dactylogt·avhos. Compete ao gabinete:
a) receber c expedir toda a correspondcncia do Scr\'ico
de Inf.endencia regional;
..
b) org·anizar o protocolJo c o archivo da chefia;
e) elaborar o boletim do Serviço de In f eudcncin, ajunfnntlo-llte as ordens contídas, quer no lJoletim rcgioual, quer
llo da D. I. G., e relativas ao serviço;
d) ·eslndar, 9c ordem do chefe, . (I~ docunJenf o~ ({lll'~ llOl'
sua natureza, nao tenham de h·anS!Ilar pela secções;
e) encaminhar ás secções, de órdem do chefe· os papci3
que dependem de informações das mesmas;
·
1') velar pelo arranjo, conservação c guarda
uos documentos archivados;
g) preparar os papeis que tenham de ser despachados
pelo chefe;
.
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h) registrar as alterações do~ officiaes, praças e civis,
com exercioio no Serviço;
. .
i) registrar em livro especial os nomes do.~ oJflctaes da
reserva do serviço, mencionando as suas prohssoes, modos
de actividade na vida civil ou quaesquer outros dados que se
possam obter a respeito dos mesmos, de ma1~eira a poder~~
ser utilizados de accôrdo com as sua::; capaclCladcs e habllitações.
Art. 52. Na 3• Região Militar, o gabin~le do chefe t~rá
um adjunto, major do quadro de intendentes. da Guerr~, mcumbido dos trabalhos relativos ao Reabastecimento Nao10nal,
na Jl,egião.
OAPITULO 11

Das secções
Das attribuições communs
Art. 53. A's secções (na 1•, 2•, s•, 4• e 5• regiões militares) cabem as seguintes attribui~.ões:
a) examinar e instruir, com os documentos necessarios.
os assumptos de sua competencia, que devam subir a despacho
do chefe, indicando, clara e precisamente, os alvitres e providencias que se lhes afigurem preeisos á boa marcha dos servicos a seu cargo;
b) assegurar a execução dos serviços que lhes são affectos_\ coordenando as medidas de ordem geral, afim de manter
uniaade de vistas e princípios;
c) registrar em livros apropriados os papeis recebidos e
remettidos;
d) informar os documentos que, de ordem do chefe, lhes
forem encaminhados para esse fim;
e) entregar ao gabinete, até 15 de ,janeiro de cada anno,
uma resenha dos trabalhos executados na secção durante o
anno anterior, a qual deverá servir de base á elaboração do relatorio annual, do chefe ao director geral.
Art. 54. Nas 6 7• e s• Regiões Militares c na Circumscripção Militar os chefes do Serviço de Intendencia desempenharão, além das suas funccões, as que cabem aos chefes de
secções na i •, 2•, s•, 4• e 5• regiões militares .
a)

8

,

.b) Das attr!buições especiaes

Da 1• secção
Art. 55. A' P secção cabe occupar-se dos viveres e forragens, dos transportes ordinarios de pessoal e material, em
tempo de paz e de guerra, e do Serviço de Reabastecimento Nacional.
Art. 56. Quanto ao set·viçn dn transportes, compete á
sec~ão:
·
a) fi~calizar a g-estão dos respectivos credilos, examinando os documentos de receita e despcza. O chefe porá nelles
o seu visto, para a competente prestação de contas. pelo official de administração á repartição fiscal;

.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

223

b) attender, de ordem do chefe, ás requisições de trans ..
porte de pessoal e material, u1 vista do indispensavel Memorandum, assignado pelo chefe do Estado-Maior da Região;
c) verificar e visar as contas de transporte, encaminhadas ao serviço pelas emprezas ou particulares interessados;
d) fiscalizar todos os serviços de transportes maritimos,
fluviaes, lacustres ou terrestres, subordinados ao Serviço de
Intendencia;
e) estudar e emittir parecer acerca dt~s as::;llmplos enquadrados nas suas attribuiçõcs e que lho forem ordenados
pelo chefe.
Quanto aos serviços de viveres e forragens e do reabastecimento:
f) exercer as funoções de chefe do Serviço de Subsistcncias;
g) · organizar, no· territorio da região, o Hervico de Reabastecimento Nacional, em collaõoração com o Estado-Maior
regjonal e com as autoridades civis federaes, estaduaes e mun icipaes, e conforme os regulamentos cspeciaes respectivos.
·Paragrapho unico. As attribuições das alíneas f' c (1, nas
6", 7a e sa Regiões Militares e na Circum~:;cripção 1\lilitar, cabem aos chefes cto Servi~o de lntendencia.
Art. 57. O chefe da P seeção e o official eneanegadn dm;
embarques são responsaveis pecuniariamente pelas requisições extra-regulamentares em que vuzerern o visto e assignatura.

Da 2 secção
8

Art. 58. Compete á 2 secção :
a) tratar dos assumptos relativos a fundos e vencimentos, e proceder á verificação dos documentos de receita e despeza dos Conselhos de Administração dos corpos, repartições e
estabelecimentos subordinados administrativamente ao commandante da região, encaminhando-os, depois de assim :verificados, á D. I. G., para os devidos fins;
b) estudar· e emittir parecer· acerca dos assumptos relativos a fardamento, equipamento, arreiamento, ferragem, alojamento e acampamento (serviço corrente e provisões de PJO. bilização) .
Art. 59. Com relação a fundos e a vencimentos, cabe ~
secção:
a) estudar e preparar os elementos necessarios ao entendimento do chefe com a competente repartição fiscal;
b) estudar. e propOr ao chefe, afim de serem por este ~ub
mettidas á consideração do commando da região e da D. I. G.,
as medidas capazes de assegurar. o provimento em fundos ás
unidades administrativas e, bem assim, os meios mais efficazes para a realização de taes medidas, quer em tem.po de paz,
quer em caso de mobilização;
c) estudar e fiscalizar o serviço de vencimentos e demais
vantagens pecuniarias da tropa, em tempo de paz e de guerra.
Art. 60. No tocante a fardamento, equipamento, arreia. mento, ferragem, alojamento e acampamento, cabe á secção:
a) fornecer, ao chefe as bases para a organização do orçamento anvual das despezas respectivas, na região ou ci~ ...
8
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cumscripção.. wilitar, tanto para o effectivo normal, como para
·o de: mP!l.il~éã.o,''que lhe .fôr' indicado;
·
· · b) :!f~~t as bases n~cessarias ·ao calculo das massas,
relativa~ente aos serviços de que trata a alinea anterior, de
accôrdo com as disposições vigentes;
c) fornecer na 3a Região Militar ao estabelecimento regional e na época propria os dados necessarios ao fornecimento
de fardamento 'ús unidades administrativa~ da região;
d) proceder á primeira verificação no5 ajustes .Ue contas
de fardamento, de accôrdo com as indicações contidas no n. 14.
do art. 4U deste regulamento, encaminhando-os, depois de veTificados, á D. I. G., 11ara os devidos fins;
·
e) ter perfeito conhe,cimenl o das provisõe~' ue mobilização, existentes nas unidades da região ou circumscripção
militar, organizando e mantendo em dia um mappa, do quaL
annualmente serão enviadas cópias á D. I. G. e ao E., M. re-giqnal;
f) apresentar ao chefe os alvill'cs que julgar convenientes ao bom funccionamento do serviço a seu cargo;
a), exercer, em relação aos slcrvi<.:os da secção, as attribuições conferidas ao Serviço de Interrdencia da Guerra na
região pelo regulamento para Administ,raçã.q dos_ Corpo~ ~e
•rropa e Estabelecimentos Militares.

1

Titulo IV
ESTABELECIMENTO CEN1~RAL DE FARDAMENTO
-- E EQUIPAMEN~O . .
- -- - .
.CAPITULO I

Da o1'aanizaçúo
ArL. 61. O Estabelecimento Central de Fardamento o
Equipamento, com séclc na Capital Federal, (' subo,rdinado direclamentc á D. I. G. c tem por fim assegu:ear aos corpos
de. tropa, repartiçõc~ c estabelecimentos militar.cs o fornecimento de fardamento. equipamento, atTciamcnto, ferragem,
alojamento e acampamento.
. Art. 62. Pa·ra po[ler attingir ao~ seus fins. scl'á tlotado f lo
pessoal, officinas, depnsitos, ele., exigidos pelas necessidades
tio servico.
Art. 63 ~ Além do E_;:.Labclccimento Centml. haverá um
Estabelecimento Regional em Porto Alegre, subordinado rlirectamcntc no Servico de Intendencia dJ. 3• llcgião Militar.
· § 1. O Estabelecimento -Regional Sf' rcgci'á, no que lhn
po~~a se e applicavel, pelas disposit;ões deste ti ht~o. fendo em
vista os rcem·sos a·o f'i;m alcance em pessoal c mat·rl'ial. Estará,
no ponto de vista do fornecimento para as forças da a• Região
l\lilitar, como o Estabelecimento Central para a 1mrto restante
do Exercito.
§ 2, Qnando ncccssario, pnderão ser crcados estabelecimc~ll.os ·simila.re~, pe,rma11eptcs ou _eyentua~s, nas ~emai_ê ,l'e0

0
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giões militares e na circumscripcão militar, mediante proposta da Di_!.'ectoria ~~ lntendencia da Guerra.
. ~rt. 64. O Estàbelectmen:to Central terá a seguinte orgamzacao:
·· ·
a) gabinete;
b) secções;
c) officina3;
dj depositos.
Art. 65. Compete ao gabinete realizar os trabalhos de escripturação que interessem, de1 mn mudo geral, ao estabelecimento, cornprehendendo :
a) serviço de protocollo;
b) serviço do expediente;
c) assentamentos dos operarios e •dos empregados civis;
(l) carga c descarga dos dnpositos;
c) carga ·C descarga das officin3s;
f) pedidos de 'fardamento para officiacs;
g) pedidos de calçado e talabarte~;
h) organização e remessa das contas dos officiacs, J;>raças c civis do Ministerio da Guerra;
i) archivo do E. C. F. E.;
.i) organização do livro de preços;
/c) serviço de embalagem.
Art. 66. Compete ,(i 1a seccão :
a) organi:r.a.r as porta,rias para. os fornecimentos dos artigos que. lhe dizem respeito, bem como os :respectivos livros
contas-correntes;
b) ·fiooalizar os seus depositos e officinas, mantendo em
dia os respectivos mappas de carga e descarga;
c) enviar, trimestralmente, ao chefe do estabelecimento,
um mappa das existencias, em cada deposito, no trimestre antecedente, tomando por base o mappa conta-corrente. do ann<>
anterior, e as entradas e sabidas no ultimo pcriodo trimestral.
Art. 67. A t• secção comprehende:
a) offieinas de alfaiates e de sirgueiros;
b) officina de carpinteiros;
c) deposito n. i (uniformes, roupa branca, roupa de
cama, botões e distinctivos) ;
d) deposito n. 2 (equipamento e acampamenton
e) deposito n. 3 (tecidos, linhas, colchetes, etc.)~
f) deposito n. 4 (madeiras, pregos, tintas, etc.);
g) deposito n. 5 (calcado) ..
Art. 68. Compete á 2a SCCIÇ·ão:
a) organizar as portarias para os foi·nccimentos dos artigos .que lhe dizem respeito, 'C, hem assim, os respectivos livros
contas-correntes;
b) fiscalizai'! os seus deposiLos e offioinas, mantendo em
dia os respectivos mappas de carga c dcsl/31l'l81a;
c) enviar trimestralmen~c, ao chefe do cstahclccimento,
um nÍappa daS exi·sbencias, em cada deposito, no t.ri'meslre anLecedente tomando por base o m:appa conta-cor:vente do anno
anterior ~ as entradas e sabidas no ultimo periodo trimestral.
I.eia de 1924- VoL III
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Art. üfl. A 2a secção comprehende:
a) officinas de correei:ros ~ scUeiros;
.
b) Deposi.tu n. G (arreios de montaria c do tracção):
.c) ~Deposito n. 7 (cou:vns, ferragens p'ara te·quipaníento,
arrmamento o acampamento e f.erradu:ras para solipedcs);
d) Depos~to n. 8 (artigos beneficiadns);
. e) Deposito n. U (mü!v•eis, uLensilios e arLigos1 de cxpe ..
d1enbe)'.

Ar~. 70 ..

Cada deposito ou officina constituirá, tanto quan-

to. ·possivcl, uma gestão á parte, subordinada á secção respe-

ctiva .
.Art. 71 . Ao Estabelecimento compete, de um modo geral :
a) assegurar, no seu 'Conji.mto, a direcção dos serviços
resp'ecti.vos, providenciando com as medidas necessaria·s par.a
Que haja a indispensavel unidade de vistas e princípios e, por
conseguinte, o maior rendimento- na con:f1ecção dos artigos a.
fornecer;
b) centralizar os trabalhns de conf:eocção realizado~ fórs,
organizando modcl·os ·claros .e simpl•es de ·escripturação, relaf!ivos aos mesmos, d'e :maneira a permittir, .fa·cil e precisamente,
as tV"erificações e previsões;
c) proceder, por meio dos termos de abertura e exame,
ás verificacões de conjunto -dos artigos que houver ·fornecido;
d)' organizar os mappas contas-correnflesl dos artigos que
fornecer ás unidades ~administrativas para ills·o corr.ente;
c) examinar .e instruir, com os necessafi.os documentos e
informações, os assumptos ·que forem de sua compe,tencia, e
devam s-er sujeitos a despacho da autoridade superior;
{) estudar as quest·ões que lhe digam resp~eito, lelalJo-.
rando' todas as providencias e. vrescripções de detalhe, tend·cnteg á ·manuttenção ·eoonomi·ca, r.apida e facil do serv.ico;
g) regular os processos de ·confecção, treparação e distri.
buicão do material a s·eu ca!'lg!O, oO.rganizando instr.ucções e t~
bellas, ou relaç:ões com •especificaç'õ'e'SI de massas e de preços
correspondentes:
h) manter a nomenclatura :do matJeria~ respeotivo, orga.nizada no 'PI"oprio estabel·ecimento •e approvada pela D. :I. -G.,
prop·om!~ a esta as modifi.cacões que se tornarem c-on:v~ementes;
i) ter ;em dia a synopse das leis, Tegulamentos, in~tru
CQões •. etc. 1 ·e decisões :Ifeculiaves aos assumptos que lhe d~g~am
respCJto.
CAPITULO 11

Do

pe~soal

Art. 72. O p:essoal de quo -trata o art. 62 abrangerá:
a) pessoal de direccão (intendentes de guerra) e t>e·$Soat
de .execução (officiacs de admini.str.acão);
b) pessoal da ~ompanhia de adrrtini.stração;
c) p'rssoal civil (techn,icos), ex~epcionalmente •.
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B) Das aLtribuiçõcs

Art. 73. Compete aD chef-e do E. C. F. E., como princil)'al
responsaYcl pela sua dire0ção:
1, clirigil-o e fiscaliza.l-o, de mo'do que os trabalhos que
lhe sfíu affect.os se realiz•eom com hrevidauo c economia;
2, corresponder-se directamcnte com o director de lnf.cndencia da Guerra a respeito ·det todos os assmnpl os ·COncernentes ao cS'tahclccimcnlo, tendo em vista assegut·at· a. boa
man~ha do scrvi1·o·
3°, encaminÍ1a~ á D. I. G ., os pcdido's de licença, de
accôrdo com a legislação em vigor;
4°, conceder férias, até 15 dias, ao pessoal civil do Estaboleeimento;
5'', corresponder-se, de ordem do director, com os commandantes de região c din~ctores dm; Scl'viços Gcraes do Ministcrio da; Gu1erru, e, directamente, com o:; eommandantes o
chcfe·s das unidades administrativas c autoridades civis, a respeito de assumplos concernentes a seus serviços;
Go, providenciar a respeito dos pedidos de artigos da la-:
JJclla, organizados pelos serviços c secções;
.
7°, providenciar a rC'speito da organiza(,\ão o renovação
progressiva das provisões de mobilização, de accôrdo com as
ordens da directoria;
8°, ordenar ·à cada uma das secções os· foruccimentos quo
devam ser realizados, nas épocas proprias c independentemente
de pedidos;
uo, sati'sfazcr os pedidos que, não se achaudo comprehen-didos na alinea precedente, lhe forem ordenados pelo director;
10, inspeccionar todos os serviços do estabelecimento,
particularmente as officinas e depositas, lH'Ovidenciando para
que os respectivos mappas-carga eslejanl em dia;
·
11, emittir parecer :Sobre qualquer trabalho technico executado no estabelecimento ou fóra delle, neste ultimo caso
quando tiver ordem do director;
12, visar os pedidos das secções que tiverem de ser encaminhados á D. I. G.;
13, remetter, trime·stralmcnte, á D. I. G., os mappas
dos artigos existentes no·s depositas, no trimestre anterior;
14, providenciar para que os depositas sejam balanceados, sempre que o julgar conveniente;
15, rubricar os livros de escripturação do estabelecimonto, suas officinas e deposito·s;
16, solicitar da D. I. G. as providencias nccessarias ao
pagamento dos alfaiates e costureiras;
-17, exercer acção de commando sobre todo o pessoal do
estabelecimento, bem como a'S at.tribuições disciplinares;
18, remetter diariamente uma via do seu boletim á
D. I. G.;
1n, procurar desenvolver o espírito de iniciativa de seus
subordinados, dentro dos preceitos da disciplina;
20, publicar, em boletim do estabelecimento, todas as
occurrcncias, cujo conhecimento pos::::a interes·stu· a.o respectivo
pessoal;
21, entregar á D. I. G., até 30 de janeiro <lo cada míno,
um relatorio de todo o movimento_ do serviço a seu cargo, nQ
anno anterior.
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Art ~ 74. Compete aos chefes de secção:
a) OJ:ganlzar ·e dirigir os trabalhos de suas secções, tendo
em v1sta, não sómente a melhor repartição do pessoal, como
tambem a mais conveniente utilização dos objectos manufacturados e da materia prima;
b) fazer sentir a :sua acção na conservação da ma teria
prima em deposito, sua distribuição c emprego, sendo I·csponsaveis pela execução dos programmas elaborados pelo chefe du
estabelecimento;
c) assegurar-se, por visitas frequentes do verificação
e por meio das estatísticas mensaes, das existeneias nas offi..;
cinas e depositos, confrontando-as com a escripturação das
gestões e secções;
d) fazer organizar, durante o anno, um· recenseamento
geral de todos os artigos cscripturados, auer os do uso corrente,
quer do provisões de mobilização;
e) entregar ao chefe do estabelecimento, até 15 do ja. .
neiro de cada anuo, uma resenha dos trabalho's cffect.nados nas
secçõeH no anuo anterior.
Art. 75. Os chefes do secção, sempre que fôr po::;:::üvel,
deverão assistir á entrada, nos respectivos desposito:s, da materia prima o artigos manufaeturados que se destinem aos
mesmos.
Art. 76. Compele, respectivamente, aos officiaes (mcarregado's das officinas, dos depositas c do l:lerviço de embalagem;
a) velar pelo bom funccionamento dos mesmos, esfor-;
çando-se para que as ordens recebidas sejam executadas com
presteza e exactidão, sem comt.udo prejudicar as normas regulamentares;
·
b) providenciar para que nãu falte materia prima ás
confecções c reparações, nem artigos ·cunfecoionados;
c) receber dos encarregados de deposito, conferir, embalar c entregar ao S. U. T. ·todos os artigo-s mandados for:. necer ás unidades administrativas do Exercito, verificando,
post.eriorn:.ente, o sou recebimento pelas mesmas unidades, por
meio dos termos de abertura e exame, ou de recibos, quando os
fornecimentos forem feitos directameute aos interC'ssados nas
secções.
Art. 77. Todos os funecionarios em serviço nas SP!OÇÕCS
&ão obrigados a v·elar pela bôa conslcrvacão dos livros e demais
object,os que lhes forem c.onfiados, quer para guardar, quer.
para os utilizar no :::·espectivo serviço, ficando por cllcs re~
sponsaveis.
CAPITULO Ul

Das o{{icinas
Ar~. 18. As officinas do ~stabclooimento Centrai fut1ccionarão com os recursos orç.amentarios que lhes forem annuahnento distribuídos, tendo em vista a induslrialização dos
serviços do fabricação.
Art. 79. Cada officina terá escripturação propria, simples e clara, de modo a facilitar a fixação de um preço exacto
do custo de cada objectp fabricado ou reparado..
·
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§ t. o Esse preço será officialmente adoptado parà cada
objeoto, ·e revisto á medida·das necessidades.
§ 2. 0 Os preços offieiaes, estabelecidos err1 cada anno,
servirão de preço-base na organização das concurremcias d()
nnno seguinte.
Art. 80. As officinas do Estabelecimento Regional em
Porto Alegre modelar-se-hão pelas suas cdngeneres no Estabelecimento Central, feitas as modificações necessarias quanto
ao pessoal e mat.erial dC' qne dispuzerem.

Titulo V
SERVIÇO CENTRAL DE TRANSPORTES
CAPITULO I

Organização do senJiço
Art. 81 . O Serviço Central de Transpo'rtes (S. C. T.),
com séde na f!apital Federal, tem por fim encarregar-se do
recebimento ·e ~expedição de todo o material destinado a. supprir as necessidades do Exercito: para isso, será :rtotadd de
pessoal, material, offi<'.inas, deposit.os, garagem::, etc.
Art. 82. Disporá dos seguintes orgãos:
n) do direcção, const.ituidô pelo gabinete:
b) de execu~ão, abrangendo~ não só os tran!llportes propriamentf~ ditos, cowo a~ officinas, depositos e servi~;o's rom~
muns.
§ 1.0 Os transportes comprehendem:
a) transportes marítimos n por estrndas õe fnrro pnrl\
r6ra do Dist.ricto Federal;
.
b) tran.c;po·rt.es por automove1s, ant.o-cnminhõp,~ e outra~
Viaturas. dentro do Districto Federal;
c) tram:;portes entre n. Capital Federal e as il'hM e fortalezas do Ministerio da Guerra situadas na hahia de Guanabara e adjacenciag.
!As o(ficina~~ serii.o (Jenominadas:
a)' officina mooanica;
b)' officina de construcção naval.
Os deposito.~t serão chamados:
a) deposito de material etp t.ram14it.o:.
b)' depositos de materia-p't'ima e ingrf"liiPnfm~:
'r.)' deposif.o de vehiculos.
Os seruiços romm.uru: abrangem o pessoal necm:;sa'I'io, nüo
~ú'.mentn nos snrvicos rle limpe:r.n. e conserva~ão, como no m·ovimrmt.o lffo material, etc.
~ L• Os transportns f.errestres, dentro õo Districto Federal. a que sn refere n. alinea b do pnragrapho ant.erior, ·constit.uem 11ma sPcç!to-automovel o serão regidos por instruoçõe<.'l
npprovadas pelo ·minis!tro da Guerra.
O'R transporte~ da t • RegUlo Militar continuarão a se·r executados pelo resp·ectlvo Servfco de tntendencia,
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§ 2. As":'officinas, depositos e serviços c.ommuhs constituem gestões á parte, todas/ subordinadas ao chefe do Serviço
Central.
Art. 83. Além dos orgãos mencionados no artigo anterior, o Eferviço disporá ainda de ·protocollo e archivo.
Art. 84. A Serviço Central de ·ü:::ansport0s compete :
1. Assegurar, no conjuncto, a direcção dos respectivos
serviços, coordenandq as medidas/ de exploração, dn sof'tP a estabelecer e manter a indisprnsavnl unidade de vista o princípios, garantir a sua maior cfficiencia e a conscrvacão da.
matetria prima nos depositas;
2. Examinar c instruir, com os necessarios documentost e
informações, os assump.tos que forem de sua competencia e
devam ser su,ieitos a despacho da autoridade superior;
.
3. O~ganizar os mappas de consumo de materia prima,
combustível, essencia, forragem, etc., consumidos nos servicos
a seu ca'l'go;
4. Estudar as questões que lhe digam respeito, elabflrando todas as providencias: e prescripções de detalhe tendentes á manutenção economica, rapida e faeil do serviço;
5. Regular os processos de reparação -o distribuição do
material a seu cargo, organizando instrnc~õe~ o tabellas correspondentes;
6. Manter a nomenclatura do material organizada no
serviç;o :e .approvada pela D. I. G., propondo nesta as IJllOdificações que julgar convenientes;
7. T.er .em dia a synopse, indices das leis, r.egulamentos e
instrucções peculiares ao!=! assumptos ,relativos ao serviço;
8. ·Manter a necessaria uniiformidade nas normas e modelDs de éscripturacão.
··
0

CAPITUL~

Dd

11

pes~oal

:A)' De sua composiçlio

Art. 85. O pessoal abrangera.:·
a) pessoal de dir:ecção (Intendentes de Guerra). e de execução (officiaes de administração);
b) pessoal da companhia de, adminisf.:ração;
c) pessoal civil :(technicos ~m e~pPcinlist.ns)', exropcionalment.e.~

sua~ a.t.tribuições
1\.rt.. 86. :Ao chefe do servi eo, officia1 superior do Quadro ,de Intendentes de GuPrra, comprtr, comn prinwira autor·ic!adP do serviço:
1. Dirigil-o o fiscalizai-o, rlo modo filiO o~ I ralJalhos sejam effectuados com brevidade, regularirlarlP e eronomi::t:
·
2. co·nesgonder-se directament.f'. rorn a n. I. n. rm a$sumptos relativo~ aos ~cus se1rviços;
'
3. Corrrspomler-se, de .ordem do :rlir,ector. r.om os commandantes ·de rrgião e direct.ores dos ser:viros g-eraes do Mi-

B) 1 De
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nisteriõ da Guerra, e, directamente, com -os commandantes e
chefes das unidades administrativas c autoridades civis, a :respeito de assumptos concernente~ a seus serviços;
4 .. Encaminhar á D. I. G. os pedidos de licença, ue
accôrdo com a legislação em vigor;
5. Conceder férias, até 15 diaR, ao pesHoal civil que lhe
estiver Slubordinado;
6 ., IP'rovidenciar a respeito do fornecimento de matrrial
exigido pelas necessidades do serviço;
7. Vümr os pedidos que tiverem de ser enraminhartns á
D. I. G.;
8. Rubricar os livros do Serviço;
n. Exercer acção de commando sobre todo o pessoal pertencente ao S. C. T., bem como as attribuições disciplinares;
10. Procurar desenvolver o espírito rle iniciativa do seu
pessoal, dentro dos preceitos da disciplina;
11. Publicar em boletim, do qual remctt.erá diariamente
uma cópia á D. I. G., todas as occurrencias que interessarem
ao serviço;
12. PropOr á D. I. G., não só as. normas flp cxrcução o
os modelos de escripturação a adoptar, como as modifieac:õcs
que julgar convenientes, de modo a facilitar a fiscalizaf:ão do
serviço;
13. Prestar á D. I. G as informações concernrnl rs aos
srrviços a seu cargo;
1.4. Velar pelos interesses da fazenda pu1•lica, providrnciando para que sejam evitados dispcrdicios e .gastos inutcis.
Art.. 87 •. Compete ao adjunto secundar o chefe na direcção do servi co; cabe-lhe, espccialmeni c:
f. Examinar todas as questões relativas ao pessoal, preparando-as para serem submettidas á decisão do ch(~re;
2. Ter a direcção de todos os trabalhos de escripturação
a cargo do gabinete, fiscalizando os diversos registos, quer os
relativos ao pessoal e material do serviço, quer os documentos recebidos ou expedidos;
3. Distribuir os trabalhos pelo pessoal sob as suas ordens,
segundo as respectivas aptidões;
4. Fiscalizar o ponto do pessoal do Serviço, lançando o
visto nos boletins diarios do ponto rem eU idos pelos encarregados das officinas, depositas e serviços communs, após verificação;
5. Mandar organizar e assignar os pedidos do artigos necessarios ao gabinete e visar os podidos das officinas, depositas, etc., antes de submet.tel-os á consideração do chefe;
6. Mandar organizar c assignar, no primeiro dia util de
cada mez, as relações de comparecimento ao serviço do pessoal titulado e diarista, referentes ao mez anterior, us quaes,
depois de visadas pelo chefe, serão rcmcttidas ú thcsouraria
da D. I. G.;
7. Verificar mensalmente o movimcn~o do mah~rial entre o deposito de materia-prima c as officinas
demais dopf•ndencias, velando constantemente para que este dPposito
esteja provido dos recursos necessarios a um prompf o fornecimento:
8. Substituir o chefe do serviço nos seus impedimentos
legues.
Art. 88. Aos officiacs de administração, enr:nTc'gadog

c
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das offioinae, depositos, serviços communs, garagens, etc.,
cabe: ,
1. Vchtr pelo bom funccionamento dos serviços de .que
forem incumbidos, esforçando-se para que as ordens recebidas
do chefe sejam executadas com prest.eza e exact.idão;
.
2. Providenciar para que não falte mat.nria-primu. ou ingrediente nccossarios aos serviços;
·3. V Piar pela boa eonservação das macliinas, ferramentas,
veh iculos, Pmbarcacões o todo o material a sen eargo;
4. Trr em dia a escripturação dos 8crvi~.:.os qtw lltn forem confiados;
5. Zelar pela boa conservação dos livros e respectiva escripturação;
n. .Bropôr as mcd irias qno pareclf'rem cnnvon i cn tos :í hoa
mm·clm dos serviços;
7. Participar ao chefe, por intormcdio do adjunto, qualquer occurrencia extraordinaria havida no scrvico a smt cargo,
hem como as providencias occasionacs tomadas;
8. l\lamlar organizar o assignar os pedidos do materiaprima c material ncçcssarios, os quacs serão cnramin hados ao
chefc, por intermeiJio do adjunto;
fi. Fiscalizar o ponto do pessoal quo lhes estiver dircctamentc subordinado, remeU.endo diariamente ao gabinete o boletim do ponto do pessoal diarista relativo ao dia anterior.
Art. 89. Aos officiaes de administração que exercerem
funcções de despachante cahcrn, além das aft.rihn ic:õf'~ rnnstantes dn arf.igo anterior, mais as seguinf.es:
1. Dirigir o serviço de expedição do material;
2. Encarregar-se, junto ás differentos repart.i~ões ( f'Stradas de ferro, alfandegas, companhias de navegação, etc.) do
preparo de todos os papeis referentes a despachos de material,
pagamento ou isenção do direitos, pagamento de I axas de armazenagem, impostos, etc., tudo de uccôrdo com a legisJaçflo
em vigor;
3. Encarregar-se do recebimento o conferencia do material destinado ao Ministorio da Guerra, de proccdencia nacional ou estrangeira;
4. Assignar as requisições do transporto e snbrncU.el-as
ao visto do chefe do Serviço;
5. Preparar todos os papeis e expediente, suhmettendo-os
á assignatura do chefe, sendo rcsponsaveis pelos erros c enganos que commetterem.
Art. 90. Ao pessoal da companhia de administração e demais empregados incumbidos da execucão do serviço cumpre
desempenharem bem as tarefas de que forem encarregados.

Titulo VI
TRJOPA DE ADl\HNISTRAÇÃO
CAPITULO I

De sua oruanizaçfío
Art. !H . A tropa de administraç.ão será organizada em
companhias e térli como attritmicfio executar os serviços df\
Jntendencia da Guerra.
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192. As companhias de administração ·(C ia. Arl. )' secom
effectivos variaveis com este e 'formando corpo distincto, não
86 debaixo rto ponto de vista da adminif;tração, como do commando.
Art. 93. A Cia. Ad. da D. I. G. comprehenderá:
a) o quadro administrativo da companhia;
lJ) as praças em serviço nos estabelecimento~. rnpartiçl'íes
~ Rflrviços subordinados direotamente á D . I. G. ;
e). o~ mestres, p.atrões, operarias e trabalhadores.
Art. 94. O quadro .administrativo da~ companhias ronslará de nm capit.ão-·commandant.e, um primeiro e dons s.cgnndos t.onent.es do Q. A .. subalternos. e mais primeiros. sr.gnnrtos c terceiros sargentos, cabos, soldados e corneteiros.
Art. 95. O recrutamento do pessoal será feito pelo alist.amcnf.o de voluntarios ou, em caso de insufficiencia. pela retirada do contingente annual de sorteapos, pertencentes a al~nma das seguintes profissões: escripturarios, dactylographos,
Tl::trlciros, magarefes, conductor.es de gado c de vehifmlos, cozinheiros, tanoeiros, carpinteiros. pedreiros, pintores, alfaiates,
~apatciros. solteiros, ferreiros, lat.oeiros. mecanicos.
mot.m·i8fa~. elect.ricist.as. trabalhadores, marujos. etc .. ou aindn., por
Pn~a.Jament.os p, rPengaJamentos do r.·cssoal rtM rorpn~ r1o tropn,
qnn sat.isfaça á condicft.o anterior.
Art. 916. 1No caso de insufficiencia dos olnmnnfo~ indiC'.fl.rlo~ no artigo anterior, o recrutamento será feit.o cntr~ o 'pe~
Poal quo tiver alguma das profissões nlti ref!:'rirt~l~. do :wrt,rrlr•
rom as segninf.es alineas:
a)' entre os reservistas desejosõs de reengajar-se por rlons.
b·ns nn quatro nnnos, nessas unidades e~peciaes:
h) a sPguir. entre o~ voluntarios do cont.ingcntn nnnnal.
soh hnnflcira. t.cndo rttmt.ro mn?.NI rto Mrviço nos rorno.Cl rto
fropa c cngajanrlo-sc, para srryir ncRsas 1mfdaflr~1. por f]om~
Pnnos. no minimo:
c)' na falta nos rrr.nrsos rrsntf.n.ntcs rlM nlinn:J.~ nrf'rNlP'TlfP~. prn~as rlos corpos de t.ropn <>om quntro mew~ (,f' ~nrvic,-;
srrfin t.rn.nsfPri1lac:; pPlo commancln.nf.e rln. Rrgião. a nNlirlo do
rHr•~r.fol' rle Tnf.ondencin. rln Gnerra. na 1" nng-ião 1\filitnr, on
do rlH1f.c rlo Rnviço .fln !Jntcndencia. nac:; demaiR regiõr~;
rl)' rnrn. o fim det.erminarlo na alinen. nnf.f'rior. o rtircntor
l'IP Tnf.emlnncia dn Guerra on o chnfe do Rcrvi~o ife Tntrndenrin regional fará conhecer ao commandanto da Região o numero de sar:gent.o~ e demais homf\nc:; ncccssarioc:; nos !;eus Rervl~o~. indfmmdo-lhf'F~ n ~c:;pecinlidacle n provrr '(escrir·t.nrarioF~.
nncf.ylogrnphos. carpinteiros. padeiros, mot.oric:;tns, mPrnnir.MI,
nl fniaf.M. ~npat,etro~. or(1cn:mcas of,c. )':
e)' a~ de~igna(}õe~ foif.as pelo commanda.nte dn ne:;ifío. fe'ri'in rn.rMter nrovisorio: ~6 depois d·o npnrar1a pP-ln.
l. G ..
on neto Serviço de Tnbmdencia regional a lmbtlitação do~
rlf'~hmarln~. o ~ommn.ndanto f.ornartí dP-finif.tva~ a~ trnn~fnrf'n

rão creadas de acc.ôrdo com as necessidades de sérviço,

1

D:

r ia.~.

'ArL 97. OF~ reen~a.tamfmto~ ~nccMRivo~. por dom~. f.rm;
on ountro nnnoR, ~eri'io n.r.oi:iitos nt.6 a idad~ lle 44 nnnos, me ...

diante condlolles de apttdllo profissional e elo saude.
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Paragrapho unico. A partir de. 44 annos, os hom·ens. poderão ser conservados no serviço .em que se. houverem Pspecializado, mediante inspeccão de saude e a juizo do chefe do serviço interessado.
·
Art. 98. O ministro da Guerra determinará, annualm~.f.e,
de accôrdo com as necessidade$ previstas, o numero de ho ..
mens de cada profissão a serem incorporados.
§ 1. A distribuição dos operarias em classes '(mestres,
contra-mestres, -operarias de 1.a .a -1 11 ·classes, trabalhadores)
será feita após uma prova mal erial de habilitação e~ecutada
na presença de peritos da D. I. G. ou das C. S. I. R. Um:l
commissão composta de utn intendente de Guerra c dous officiaes de administração, fará o julgamento dessas provas, levando em conta a opinião dos peritos, não só sobre o bom
acabamento da -obra, como o tempo gasto em seu preparo.
§ 2. 0 Os operarias serão distribuídos pelas diversas se ..
cções dos serviços da D. I. G., Escola de Intcndencia, etc., de
accôrdo com as suas profissões.
Art. 99. O pessoal, a que se refere a alinea lJ do art. 93,
deve provir de um recrutamento muito seleccionado, com excepcão dos ajudantes de apontadores.
Paragrapho unico. Em instrucçõcs cspeciacs, será organizado o programma pm·a o concurso do I{'Rbripturarios, daclylographos, protocollistas e apontadores, ao qual poderã•l
concorrer, não só os sargentos dos corpos de tropa, como tambem os amanuenses e auxiliares de escripta.
0

CAPITULO li

Do com·mando e administnrcao

Art. 100. O commando da companhia é exercido por UII\
capitão do Q. A., que, na D. I. G. é subordinado ao director e nas regiõe~ militares aos respectivos chefes do serviço
de Intendencia. Ao director c aos chefes do serviço de intendencia regional cabe inspeccionar as companhias, tanto sob
o ponto de vista administrativo, como da instrucção.
§ 1. Ao commandant1e da ·companhia, além das attribuições. peculiares ao serviço technico de Intendencia da Guerra,
competem as attribuições de commandante de companhia isolada.
i
§ 2.o Aos subaltrnos das Cias. Ad. cabem as attribuições
dos subalternos das companhias isoladas, accrescidas das pro ...
prias ao serviço technico de Intendencia.
§ 3.0 O 2o tenente mais moderno desempenhará as funcc·ões de contador.
Art. 101. Os officiaes de administração commandantes
de destacamento de tropa de administraQãO' t~erão as .mesmas
attribuicões que competem aos commandantes de destacamento de corpos de tropa.
Art. f02. No que concerne á disciplina geral, as Cias. Ad.
regionaes dependem directamcntc dos commandanf.es dast r'cspcctivas regiões; a da D. I. G. fica subordinada ·ao rcspo-.
divo director.
·
·Paragrapho unico. Tendo em vista o objoctivo tcchnico
<.ie suas attribuiçõés, só excepcionalmonf o poderão os commandantes de regiões lançar mão das Cia~. Ad. para serviços
estranhos aos de Inf·endencia da Guerra.
0
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(W>ITULO III

1Ja insh;.ucção
Art.. 103. Os homens incorporados serão ~ubmettitlos na
propria companhia, durante um periodo de dous mezes, n uma
instrucç·ão mi)itar indispensavel, finda a qual serão empregafios no serviço de accôrdo com suas especialidades.
Paragrapho uni co. A rluracão normal de dons mczcs fio
instrucção poderá, gegundo as circumst.ancias, ser reduzida ao
estrictamcnte indispensavel, por dcciS'ão do cor'P..mandante da
região, no tocante ás companhias regionaes, ou do rlircctor
de Intcndencia da Guerra, com relação á da D. I. G.: no primeiro caso, mediante proposta do chefe do sPrvi~o d!' inteqdencia regional.
Art. t0•4. A instrucção militar será continuada por exercícios periodicos, que terão logar uma ou duas vezes por semana, fóra das horas consagradas ao serviço normal, devcnrlo
os escripturarios, dactylographos, protocollistas r. apontadarrs comparecer a esses exercícios.
Art. 105. O commandanLc dn. companhia, auxiliado pelos
subaHerno,s, ministrará a in~t.rncçã'() militar; drt\·erá para isso
organiz.ar um curso do instrucção para o p.e...c;·soal a que se refere
o artigo anterior, submeU.endo o resP'rcl~vo programma ú approvação do int·rndentP> de gtwrra a flUe .PSI i.vl'r suborrlinada a
companihia.
Paragrapho unico. O 1wogramma de inst.rucçã.o. qnr devrrá comprehcnder uma parte commum e partes espr.ciaes par!l
o-; 'rscripturarios, dactylag!raphos, prot.ocollistaR P apontadore~.
po::lNú ser aHcrado ou modificado. a juizo do inlcndcnlc' de
guPrra, de .que trata o artigo anterior.
Art. 10G. Afim de assegurar na mobilir.ação o recurso
em padeiros, todos os 1homens do s•ervico de subsistencia quu
apresenfJarem rohustez pthysica (salvos üS eS;pecialistus, a qne
se refere o paragrapho unico do urtigo anterior), Rcrão exercitados na operação da amassadura; procurar-se-ha formlllr, den..
tre os padeiros profisffionaes, o maio~ numero oossivel de chc...
f·es de forno.
DISPOSIQÕES DIVERSAS

Art.. 107. O rpessoal ciiVil do Servi co de. Intendenci!l: da.
Guerra fi ob·rig·ado a compar.ecer a todo o ·ser.viço extraordma..
rio ·que tenha de ser executado fóra das !horas normaes d'B
trabalho.
'
,
Art. 108. O .SCl"!Viço de SnbsiF:f cnciaR Militares SP. regerá
por um regulamenf o :especial.
DISPORIÇÕF.:S TRANSTTO:RIAS

ArL 109. No prinwir.o rcrrntameryfo do pe:;Ron ~ quP. f!t'VIl
ns Cias. Ad. ohrrleccr-s•e-ha aR srgUlitfc;; dtRposu~urs:
a)' o pes·soal não titulado dn~ extinctary Dir~ctoria dr A.d!11i:r.ic;;fração o Int.cmdencia dn Guerra podera ped,~r a ~ua nHhtariz.acfío na companhia da D. I. G. o na 1& Cm. Ad.: o pessoa(do An;cnal de G.uerra de Porto Alegre na~· .Cia. Ad.;
1

con~titnir

b); a militarização do pesso-al -citado na alinoo a não res..
tringirá seus direitos á -conservação .d1e todos os emolumentos e
vantagens actnaes •e comportará a attribniçã-o drJ post.o~ correspondentes á ·sua sH~uação actual;
c) para a matricula na Escoht do Adm:inistração Militar,
o pessoal, nas condições das alineas a e b deste artigo, eontarfl
o tempo de serviço na extinct.a Inf,endencia da Guerra.
Art.. f f O. O .pessoal das officinas. da maruja, do s-ervi co
. automovel e dos serwiços communs, aotualmente em exereieio.
que não quizer ou não puder se alistar nas companhia~ de administração, será conservado nas comlioões asseguradas pelas dis ..
posições regulamentares até agora ·em vigor.
Art. i H. Os funccionarios titulados da extincta Int.ende&,ia da Guer,ra, excepção feita do pes•soal da portaria e ofi'icinas, q.ue será mantido nos quadros respectivos, p'oderão continuar a s·ervir na Directoria de Intendencia da Guerra on
ser aprovei•tados, como extinctos, nas vrug1as que se! devem
em outras repartições federam~. nesta capital a juizo do Governo. extinguindo-se, gradatiN•amentJe, o quadro pelos ultimas
cargos inferiores, depois de feitas as respectivas promoÇlões,
respeitados os seus direitos actuaes.
Rio de Janeiro, 17 de setembro de 1924. - Fernando Setembrino de Carvalho ..
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EXEC~VO

DE 17 DE SETEMBRO DE 192 ~

llevnga os decrelos pelos quaes foi conccdill,(1 tmt-o1'i:açtlo ti
Uni'l)ersal Pictures Corporation para j'wzcciouar na Rcpu1Jlica e ctlssa as ·respectivas cm·tos

O Presidente da tR!epublica (los Estados U niàos elo Brasil,
attendendo ao que requereu a Universal Pietures Corporation,
anteriorrnenlíY Universal Film Manufactur·iug Company, estabelecida em Nova York, Estado do mesmo 11onw, fiepublica dos
~stados Unidos da America, e tendo em vista a resolnrão towada tle encerrar as suas operações no Brasil, 11a eollformidade dos documentos que apresentou, resolve l'nvogal' os deeretos ns. 14.930, de 3 de agosto de 1921 (\ Ui. Hi·'l, de ü do
outubro de 1923, pelos quaes foi concedida á JIH'Jit'.iouada. Hudedadc auonyma autorizacão para funccional' na Ilnpu1Jlie:.i, o
ea'isar as respectivas cartas. ·
Rio do Janeiro, 17 de scLernlJro LI e J U~1, HJ:Jo da luuependencia c 36° da Republica.
AR'l'HUll DA SILVA BEllNARDE8.
~Miguel

DECRETO N. f6.608 -

Cnlmon du Pin e Alme·ida.

DE

20

DE SETEMBRO DE

1924

Suspende, no dia 28 do corrente, crn todo o Estado de S. Paulo,
o estado de sitio prorogado pelo decreto n. /6.579, de 3 de,
seternbm de /92-f.

O Presidente da HepulJlica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo a que devem realizar-se, no Estado de S. Paulo, no
dia 28 do corrente, as eleicóes para o preenchimento de duas
vagas á Camara de Deputados federaes, resolve suspend~r,
nesse dia e em todo o Estado de S. Paulo, o estado de sitio
vrorogado pelo decreto n. 16.579, de 3 de setembro de 1924.1
Rio de Janeiro, 20 de set.cmlJro de 1924, 103o da Independencia e 36° da Republica.
AnTHUR DA Sn~vA BEnNAI\DES.

João Luiz Alves.
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DECRETO N. 16.609 -

DE

20

DE SETEMBRO

DE 1924

Suspende, no dia 2f do corrente, em todo o Estado da Bahia,
o estado de sitio r.•rorogado pelo decJ.'Clo n. 16.579, de 3
de setemb1'0 ele 192-1.
·
O 11 rcsidenlc lia Hepubliea dos :E::;.tados Unidos dO llrazil:
Atf.endendo a que dewm realizar-se, no Estado da
Bahia, no dia 21 do corrente, as• eleições para o preenchimento de uma vaga á Camara dos Deputados Federaes, resolve susp:mder, nesse dia e em todo o Estado da Bahia, o
estado de sitio prorogado pelo dccl'leto n., 16.579, de 3 de
setembro de 1924.
Rio de Janeiro, 20 de setembro de .1924, .103° da Independencia o 36° da Hepublica.
AnTHUR DA SILVA BERNAfiDES.

João_

DECRETO N. 16.610

Lu~z.

Alves.

DE 24 DE SETEMBRO DE 1924

~1bre4

ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito 'especial de sete mil e quinhentos contos de réis (7.• 000:000$),
para despezas de construcção dos prolongamentos e ramaes da Estrada de Ferro Ce11:tral do Btasil

O Presidente da Rcpubliea dos Estados Unidos dO Brada autorização contida no art. 197 da lei 11. 4. 793,
de· 7 de janeiro de 1924, e tendo ouvido o Tribunal de Co:n.tas,
nos . termos do art. 93 do Regulamento Geral de Contabilidade Publica, resolve abrir ao l\1inisterio da Viação e
Obras Publicas. o credito especial de 7. 500:000$000 (sete
.mil e quinhentos contos de réis), .para attender ás despezas
de construcção dos prolongamentos e ramaes da Estrada de
Ferro Central do Brasil.,

sil. usando

Rio d~ Janeiro, 24 de setembro de 1924, 103° da Indepen..
denoia e 3~· da Repu~_lica •.
AnTHUR DA SILVA BERNAIIDBS.

Francisco Sá.l
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DECRETO N. 16.611

-DE

24 DE SETEMBRO DE 1924

Abre ao Ministerio da Viação e Obras J>ublica,'l o cl'cdito especial de 3. 000:000$, apoUces, para attende1· ás despeza-ç
com, as obras de construcção do -ramal de Ban·a Mansa a
Ang1•a dos Reis, da Estrada de Fen·o Oeste de Minas, e autoriza a 1·espectiva entissão de apolices
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 201, VIII, do n. 4. 793.
de 7 de janeiro do corrente anno, e tendo ouvido o 'l'rilmnal
de Contas, de accôrdo com o art. 93, do Regulamento Geral de
Contabilidade Publica, resolve:
Art. 1.° Fica aberto ao MinisLerio da Viação c Obras Publicas o credito especial de 3.000 :000$ (lres mil contos d~
réis), apolices, para occorrcr ás despezas com as obras de
const.rucção do ramal de Barra Mansa a Angra dos Reis.
Art. 2.° Fica autorizado o Ministerio da Fazenda a fazer
a necessaria emissão de apolices para execução do artigo anterior.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1924, 103° da lndepen ...
dencia e 36o da Repu~lica.
ÁRTHUR DA SILVA BBRNARDES.

Fr_ancisco Sá.

DEORETO N •. 16.612 -

DE

24

DE SETEMBRO DE

1924

:A.pprova

o projecto -e orçamento . na irnpm·tancia drJ
15:156$908, relativos á construcção de urn boeiro em m·co

no 1'amal de Passos, da Rêde de Viar:ão Sul-Mineira, a,
cargo da "Companhia Mogyana de Estradas de Ferro"

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a "Companhia Mogyana de Estradas de Ferro" e de accôrdo com o que informou e propoz a
Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. Lo Ficam approvados os documentos que com este
baixam, rubricados pelo director geral de Expediente da Sem·etaria de Estado da Viação e Obras Publicas, constantes do
·projecto apresentado pela "Companhia Mogyana de Estradas
de Ferro" e orçamento organizado na Inspectoria Federal das
Estradas em substituição ao que foi submettido pela referida Companhia, ·Para a construcção de um boeiro em arco
com o v5.o de fY",50 no kilometro 105,25 do ramal· do Passos
da H.êde de0 Viação Sul-Mineira a cargo da requerente.
'
Art. 2. As despezas que se effectuarem e forem apurada9
em regula~ tomada 9e contas, até ~o maximQ do orçamento
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ora approvado, na importancia de 15:156$908 (quinze contos
C'Cn to .e cincoenta e seis mil novecentos te oito réis), serão levadas á. conta de capilal, de conformidade com a clausula IV,
n. 1, do contracto a que se refere o decreto n. 15.616, de
19 de agosto de 1922.
Art. 3. Para a conclusão das obras fiea mal'cado o prazo
de 3 (tres) mczcs, a contar da data em. qnc a requerente fô~
notificada desl c decreto.
Rio de .Janeiro, 24 de seleml.Jro de J H:~ í, I U:J" da lndependencia e 36° da HcvulJlica.
0

AR1'HUR DA SILVA BERNARDES.

F1·ancisco Sá.

DECRETO No 16.613- DE 24

UE SE'l'El\lDRO DE

1924.

Promulga os Protocollos conte'tulo emendas aos artigos 6, -16 e,
26 do Pacto da Liga das Nações

O I>rcsidcntc da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil;:
· Tendo sanccionado, pelo Decreto n. 4. 806, de 12 de ja..
neiro proximo passado, a resolução do Congresso Nacional quo
approvou os Protocollos relativos a emendas aos artigos G, 16
e 26 do Pacto da Liga das Nações, votadas pela segunda ass9mbléa da mesma Liga, e, tendo-se effectuado, no dia 13 da
agosto ultimo, o deposito do respectivo instrunwnlo brasileiro
de ratificação;
Decreta que os referidos Proloeollos, appensos por cópia
ao presente decreto, sejam executados c cumpridos tão fiel ..
mente como nelles se contém.
Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1!)2-1, 103" da Jndcpen..
dcncia e 36° da Republica.

An.·riwll

DA SILVA ll~HNAH.UES.

José F'clix Alves Pacheco.

Société des Nations

Leaguo o f Nations

AMENDEI\IENTS AU PACTE

Al\fENDl\lEN'l!S TO TliE
COVENAN'r

PROTOCOLE RELATIP À UN AMEN-

6 DU

PRO'l'OCOl, OF AN AMENDMENT
TO ARTICLE Ü OF' 'l'HE CüVENANT.

J,a deuxicme Assemblée de
la Société des Nations, sous
la· présidence de Son Ex:cellence le Jonkheer H. A. van
Karnebeek, assisté de l'Hono-

'fhe Sccon1l Asscmbly of the
League o f Naf ions, undee Lhe
Presidencr o f His Excellency
Jonkhcet· II. A. van I{arnebeek, with the Honourable Sir

DEMENT
PACTE:.

À

L' ARTICLE
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ralJle sir El'ic Drummond, Seeeétaire général; a adopté dans
f'a séanee du 5 Octobre 1921
la résolution suivante, eomltül'l ant arnendcment à l'annexe
du Pacte.
«Que Ia liste suivanle soit
iw;éréc à ranuexc au Pacte:

Eric Drummond, Sei..T(~Lary
General, adoptcd at i Ls me etino
of October 5th, 1921, the following rcsolution, beh~g; an
Amendment to ~\nnex or í.h·..J
Covenant.
«That the follo\Ying· shall lm
in::::erted in tlw .\nncx (o t.ho
Covcnant:

Itr

IH

HÉP"\fiTITION DEI:l DÉPENSl:S DB
LA SOCIÉTÉ.

.\LI,OC.\1'!0.>:" OF 'l'UE EXPENSES
OF TIIE LEAGUE.

~~·to(.~

UnUés à 8tales
JW1fe1·

~\J1·ique du Sud .... .
.\ll•anic .......... .

.\ t'genti no . . ..... .

Australic .•.......
Au triche . . ...... .
Belgique . . . . . . . . .
Bolivie .......... .
Brésil . . ......... .
Empire Britannique ..
Bulgaric ......... .
Canada .......... .
~:h!li

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

(,_,}une . . .........•
Colombie . . ...... .
Costa-Rica . . ..... .
c~uha ............•
Dauemal.'k. ........ .
l~SJtagne

.

Esthonic . . . . . . . . .
:Finl::uu.le . . ...... .
l 1'1·auec . . ........ .
Gl'êce. ........... .
Guatémala . . . . . . . .
Haiti . . .......... .
Honduras ........ .
Jnde • . . . . . . . . . . . .

Italic ............ .
Japon ........... .
Lettonie . . . . . . . . ..
Libéria .•.........
Lithuanie ......•••
J. . uxembourg • . . . . .
~ica~agua • . . . . . . .
Norvege . . . . . . . . . .
Nouvellc-Zélande •..
Pana1na .......... .
Paraguay •••.....•
Pays-Ba8 ••...•....
Pérou .•..........
Per8e .•..........
Pologne . . . . . . . . . . .
Leis de 1924- Vol. III

15
2
35

15
2
15
r;
da

ll-·

~w

JO

35
:15
ü5
10
~

10
10
35

5
ri
!)O

w
2
~'
u

2

65
65
65
5
2

5
2
2

10
'10
:J
~~

Hi

10
10
.1_5,

Unils
payable

...\lbania
........ . .
Argentina ...........
Australia ...........
Austria ..............
Bclgium .. . . . . . . . . .
Bolivia. .......... . . .
Brazil ..............
Bt·itish Empire .....
Uulgaria ..... . . . . . . .
Canada
...... . .
Chile . . . . . . . . . . . . ..
China ...............
Colombia .. . . .. . .
Costa-Hiua .........
Cuha ................
Czecho-Slovakia .....
Dmunark . . . . . . .....
Esthonia
.........
Finlaml ............
F rance ............ ,,
OnH~el~

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

. •'

Guatemala ..........
Haiti
. . ........
Honduras
. .....
India
. . . . . . .....
Italy
..............
•Tapan
. . .........
Latvía
..
I.. i Leria ............

.

.

•••••••

J~ithuania
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•
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Luxemburg
.......
Nethcrlands. .......
N.cw Zealand ........ ..
1\icaragua
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l'anama
...... ".
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.. .. ...... .
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Portugal
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États

Unités à States
pave~,

iO
35

Portugal . . , ..... .
Roumanie • .•: ...... ;.
Salvador ......... ~
Serbe-Croate-Slovene
(État) • . ...... .
Siam ............ .
Suede ........... .
Suisse ........... .
Tchéco-Slovaquie .. .
Uruguay ......... .
:V énézuela . . ...... .

2

35

10
10
10
35

10
5

Les soussignés düment autorisés, déclarent accepter, au
nom des Membres de la Société qu'ils représentent, l'amendement ci-dessus.
Le présent Protocole restera
ouvert à la signature des
Membres de la Société; il sera
ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que
possible au Secrétariat de la
Société.
li entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 26 du Pacte.
Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera
transmise par le Secrétaire
général à tous les Membres de
la Société.
Fait· à Geneve, le cinq Octobre mil neuf cent vingt et un,
en un seul exemplaire, dont
les textes français et anglais
feront également foi et qui
.restera déposé dans les archives du Secrétariat de Ja Société.
: ; .1
Le Président de la dettxiem~J
1

EXECUTIV~

Asse_mblée:

Units
1•ayable
Roumania . . . . . . . .
35
Salvador ......... .
2
Serb - Croat - Slovene
State •..........
35
Siam ............ .
10
South Africa ....... .
15
Spain ............ .
35
Sweden .......... .
15
10
Switzerland ....... .
10
Uruguay ......... .
5
Venezuela ........ .

The undersigned, being duly
authorised, declare that they
accept, on behalf of the l\lembers of the League which they
represent, the above amendrnent.
The present Protocol will
remain open for signature by
the Members of the League;
it will be ratified and the ratifications will be deposited as
soon as possible with the Secretariat of tile League.
It will come into force in
accordance with the proviaions
of Article 26 of lhe Govenant.
A certified copy of the present Protocol wiU be transmitted by the Secretary-General
to ali l\Iembers of the League.
, ,
Done at Geneva, on the fifth
day of October, one thousand
nine hundred and twenty-one,
in a single copy, of which the
French and English texts are
both authentic and whieh will
he kept in the arcbives of the
Secretariat of the League.
President of the_ Second As1

·

1

•

:

sembly:

VAN KARNEBEEK
Le Secrétaire général:

Secretary-Gene1•al:

ERIC DRUMMOND
PROTOCOLE RELATIF À UN AM~NDEMENT À L'ARTICLE 6 DU
PACTE.

PRO'l'OCOI.. OP
TO AR'l'ICLE
NANT.

AN

AME~DMENT

6 OP THE COVE-

La deuxieme Assemblée de
'l'he Second Assembly of tbe
la Société des Nations, sous League of Nations, undar the

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

la présidence de Son Excellence Ie J onkheer H. A • van
Karnebeek, assisté de l'Honorable sir Eric Drummond, Secrétaire général, a adopté dans
sa séance du 5 Octobre 1921,
la résolution suivante, comportant amendement à l'article 6 du Pacte.
«Que le dernier paragraphe
de l'article 6 du Pacte soit
remplacé par le paragraphe
suivant:
«Les dépenses de la Société
seron supportées par le.i Membres de la Société,·dans la proportion décidée par l' Assemblée.>
Les soussignés dument aulorisés, déclarent accepter, au
nom des Membres de la Société qu'ils représentent, l'arnendement ci-dessus.
Le présent Protocole restara
ouvert à la signature des
Membras de la Société; il sara
ratifié et les ratificatwns eeront déposées aussitôt que
possible au Secrétariat de la
Société.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 26 du Pacto.
Une copie certifiée confm·me du présent Protocole sera
transmise par le Secrétaire
général à tous les Membras db
la Société.
Fait à Geneve, le cinq Octobre mil neuf cent vingt et un,
cn un seul exempla1rc, dont
les textes francais et anglais
feront également foi et qui
restera déposé dans les arohives du Secrétariat de la Société.
Le Président
Asse_mblé~:

d~

Presidency of His Excellency
Jonkheer H. A. van Karnebeek, with the lionourable Sir
Eric Drummond, SecretaryGeneral, adopted at its meoting
of October 5th, 1921b the following resolution, . eing an
Amendment to Aritcle 6 of the
Covenant:
«That the last paragraph of
Article 6 of the Covenant
should be replaced by the following paragraph:
«The expenses of the League
shall be borne by the Jlernbers
of the League in the propm·tion decided by the Assembly:~
The undersigned, being duly
authorised, declare that they
accept, on behalf or the Members of the League which they
represent., the above amendment.
The present Protocol "Yill
remain open for signature by
the Members of the Leas-ue;
it will be ratified and the ratifications will be deposited as
soon as possible with the Se-·
cretariat of the League.
It will come into force in
accordance with the provisions
of Article 26 of t h e Covenant.
A certified copy oí the present Protocol will he transmitted by the Secretary-General
to ali 1\Iembers of the Leaguc.
Done at Geneva, on the fifth
day of October, one thousand
~line ~undred and twenty- one,
m a smgle copy, of which tbe
French and English texts nre
both authentic and which will
be kept in the archives of the
Secretariat of the League.

la d;euxieme Prtsident of the Second Asse_mb_ly :.

VAN KARNEBEEK
Le Secrétai1·e uénéral:

Sec~·etary-General:

ERIC DRUMMON,D
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PROTOCOLE RELA'riF .:\. U:'-i AMENDEMENT À L'AUTICLE 16 DU
PACTE.

La deuxieme Asscmblée do

Ja. Société dcs Nations, sous
la présidenee de Son .Eixcel1ence le J onkhecr H. .A. van
i\.arnebccl{, assisté de l'Honorablc sit· Erie DrummmJd, Se-

crétairc gén(~ral, a adopté dans
~:a s(•auee du ·í Oclobre 1921
la résolution suivantc, comportant amcndement à l'nrticlc
1G clu Pacte.
· «La derniere partio du premier alinéa dA l'articln ~6 du
}Jacte sera rédigé comme suit:
«Ceux-ci s'enaaaent à 'rorn:lJl'e immédiatement avec lui
toutes relatiuns commerciales
ou. {inmwiin·es, i't intcnlire tous
1'UJJpurts entre les JlCJ'.~onnes
'·és'idant sur le1'1'iloi1·e ct celles
7'é.~idcuzt sttr lc tei'J'ituirc de
l.'État en rupture de pactc et à
faire ccsse1· toutcs com:munications (inancieres, commercialcs ou personelles ent1·e les
persunncs résidant su1· lc ter,.itoire de cet État et cclles 'ré.~idant .~ur le territoire de tout
autre État meuib1·e ou non de
la Société.~
Les soussignés dument au1ori sés, déclarent accepter, au
nom des Membres de la So'~iété qu'ils représcnlem, l'amcndemcut ci-dessus.

PROTOCOL OF
TO AR'l'ICLE
XANT.

,\N

Al\1E~DMENT
TIU~ COVE-

1G OP

Tl!e Second .\sscJnbly of fhc
l . . C'ague o f Na I íons, tuldet· tlw
I>rcsidene~- o r Jiis Excellcncy
Jonkheer H. .\. Yan Karneheek, \Vith 1h e Hollourable Si r
EL'ie Drummoml, SccrctaryGencraL adovtPd a f i Ls nwelint;
uf Odullee .'Jth, 19.?1, tlw following l'('Solntion, bcing an
Amcndnwnt lo .Artiele 1G of
lhe Covenant.
«The latter pari. o f ! hc fi1·st
11aragraph or Article 1G of the
Covenant shall read as i'ollows:
«... which hereby undertaJ.:e ünmediatcly to sub,jct it in
lhe sc1Jm•ance of' all tl·ade m·
f'inancial reloJions thr: l•rohibit'ion of all intercuurse bet'II'Ccn JlCI'sous residiU(/ in I hei I'
lCI'I'ilarll owl pcl':wns ~·csidiuy
in tlw tel'l'itoru uf the Covcnant-breakiug Statc, and the
prevention uf all {inancial,
commcrcial

or pe1·sonal inter-

course betwe~n persons 1'esiâina in flw te1·illw·y o{ tlw Covcnant-bJ•calânu Statc anrl per-

sons 1'esid'iny in lhe territorv
of anu other Sfate, wlwther a
Membe1• o{ the League or not.»
The undersignecl, being duly
authorised, declare that they
ac~epf, on bohalf of the 1\lemlJl'l'S o f f hc Leag-un which they
J•epre~crlt, t h e abovt.~ amcndmeut.
'rhe present Protorol w íll
remain open for signaturc by
the l\lembers o f the League;
it will be ratified and tltc ratifications will bc depositrd as
soon as possible with tho Sccretariat o f I IH' Lcague.
It will eome into force in
accordance wtth thc provisions
of Article 26 ot' t!le Covcnant.
A certified copf of the pre~Scnt Protocol will ho tt·ansmitted by the Sceretary-Gcneral
Lo all .McmlJcrs of Uw Lear;ue.

Le présent Protocole restera
ouvert à la signat.ure des
l\lembres de la Société; il 5era
ratifié et les ratificationa seront déposées aussitôt que
possible au Secrétariat de Ja
Société.
·
Il enlrera en vigucur conformément aux dispositions de
l'article 26 du Pactc.
Une copie certifü>,c conforme du présent Protocole scra
transmisc par lc Secrétaire
;:;-énéral ü lous lcs Membros de
la Société.
Fait à Geneve, lc cinq OetoDmw at UeneYa, on tlw fifth
bre mil neuf cent vingt et uu, day or Octolwr, OllC thousaml
en un seul exemplaire, do~t nine lmndrcd and twenty-one,
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les textes francais et anglais
feront égalemcnt foi , et qui
restera déposé dans ~es archives du Scerél ariat de la ~o
rié1é.

in a singlc copy, of whieh thc
Prench and English texts are
both authentic and which will
he krpt in the archives of thc
Hcerpi ~riat of thc l . eagne.

Lf' Président de la deu.ri,':mc
A ssemblér:

Prf'sid(;nt o{ tflr Sccon:l As ...
.~e_1nbl11:

VAN KAHNEBEEK
J,~

Sr?c1•ét ai r r aéné1'al:

S rr1·r I arJJ-f:f'11f' i'al:

:ERTC DRUMMONn
PROTOCOLE nELATIP À UN AM.ENDEJ\1J<:~T À L' ARTICLI~ 1.6 DU
PACTE.

PROTOCOL OF'
TO ARTICLE
NANT.

La dnuxieme Assemblée de
la Société des Nations, sous

The Sccnnd Assembly o f t h e
Lcague nf Nntions, undPr the
Presideney of His Excellency
.T onkheer H. A. van l{arne·heek, \Vith thr llonourable f\ir
Eric Drummond. Rc~erctary
ncnrral. adopted at i h mePting
of Oetober 4th, Hl21, tltf• fnllowing resolntinn. heing: an
Amendnwnt. In .Arl ic·ln H3 o r
thc Uovenanl..
«The SPC'ond pnragrapb nr
Articlc 1ü shall t'carl as follows:
«lt 1.S for lhe Council tn m've.
nn opinion 1vhcthm· OJ' not a
hreach of the Covenant hm; tal~en place. In deliberations on
this qu.estion in the Council the
·votes of Members of the League alleged to h ave 1'esortr.d to
tvar and of Jl1 embers auainst
11•hom such action wm; tlirected
·shall nnt [JP rou.ntrd.»

lu présidence de Son :Excellence le Jonkhcer H. A. van
1\arncbeck, assisté de l'Honornble sir Eric Drummond. Ser-rétaire général, a adopté dans
sa St~ancc du 4 Octohre 1ü21
la résolntion snivantc. eompnrtant amrndemenL à r:n•ticle
tü du Pacte.
«Lc second alinéa de l'arLiclc
1 () sera rf'idigé commc suit:
«Il appm·tient" au CrmsPil
cl'hnPftrr un avis su.r le r1oint"
de Srt1•oi1· s'il y a ou non ruptun~

rlu. Pacte. An cours drs délibérations dtt Conseil SU>' cette
question, il ne sera pas tem~
compte du vote des Mcmb1•es
nrcusrs d'avoir eu recou.t·s à la
Pt rlr.r: Jlfembres r·ontre
t'PftP ouerre est enfí'f'lH'i-

(Jttel'tP

qui

,'ie.»

Les soussignés dú.ment. au1orisés. déclarent accepter, au
nom des Membres de la Soeiétcí qu'ils rcprésentcnt, l'amendement ci-dessus.
Le présent. Protocole 1'í'slera
nuvert ü la signature des
1\IcmJwrs de la SociétP; il sera
rntifi(• Pt les ral.ifications sc•J'Onf. dépma>es aussitôt flUe
pnssihJe au Secrétariat lle la
Soeiété.

AN

1!i

AMENDMENT
OP TTtr-: CDYF.-

Thc undcrsig·ned, heing duly

nuthorised, declare that tlwy

nccept, on behalf of Uw Mmnbers of tlw Leaguc whielt they
rPprcsenf, lhe ahnv~ amendment.
Tlw prr~ent Prol ocol will
rPmain npPn for signatm·e h~
Hw 1\Icmhers n f Uw LP::tf.!.'llf' ~
H will hc ratifiNl and thc · ra.:.
f i ficai ions \Vill hr clrpositNI ns
!'oon a~ 110ssihle \Yif h I h e ~e
crl'fal'iat of flw Lf'a~·.ur

AOTÕS Do PÕD:KJ\ EXECUTIVO

11 entrei'a· .en vigueur con.. ·
formément au1diepositions dét
l'article 96; du' Paete.
· · ·: r
Une copie oertifiée confor ... :
me du présent Protocole sera
transmise par le . Secrétaire
général à tous les Membres de
la Sociétê.
.
Fait à Geneve, Ie cinq Octobre mil neuf cent vingt et un
en un seul exemplaire, donr.1
les textes français et anglais
feront également foi et qui
restara dép~sé dans les archives du Secrétariat de Ja So-·
c.iété.

It will come into force in (
accordance wlth f.he provisions'
of Article 26 of the Covenant. ·
A certified copy o r the pt·e~
sent Protocol wHl bc transmitted by the Secretary-General
to ali Members of the IJeague.
Done at Geneva, on t he fifth
day of October, one thousand
nine hundred and twenty-one,
in a single copy, of which the
French and English text,s are
both authentic and which will
be kept in the archives o f t h e
Secret.ariat of the League.

Le Pr~Bident t!-.e la deuxieme Ptesident of the Secortd Ih-·
Assemblée_:
sembly:

VAN

KARNEBEEK

Le Stcrêtaire (Jénéral:

Seeretaru-Genêral:

ERIC DRUMMOND
PROTOCOLE lun;ATtP À UN AMBMDEMENT À L'ARTICLE 16 DU
PAOTE.

La deuxieme Assemblée de
la Société des Nations, sous
la présidence de Son Excellence le J onkheer H. A. van
Karnebeek. assisté de l'Honorable sir Eric .Drummolul, Secrétaire général. a adopté dans
fla séance du 4 Octobre 1921
la résolution suivanto. com. portant amendement à l'article
16 du Pacte.
eLe troisiàme alinéa de l'article 16 sera rédigé comme
suit:
eLe Conseil doit noti(ier à
tous les Membre3 de la SocUté
la date à laqueUe il recommande d' appliquer les mesures de
pression economique visées au
présent article.>
·
Les soussignés d'O.ment autorisés, déclarent accepter, au
nom des Membres de la Société qu'ils représentent, l'amendement ci-dessus.

Pl\OTOCOL OF
TO ARTICLF:
NANT.

AN AMENDMENT

1. 6 OF THE COVE-

The Second Assembly of the

I . eague of Nat.ions, under the
Presidency of His Excellency

Jonkheer H. A. van Karne-·
beek. with the Honourable Sh•
Eric · Drummond, SecretaryGeneral, adopted at its meeting
of October 4th, 1921, the following resolution, being an
Amendment to Article 16 of
the Covenant.
«The third paragraph of Article 16 shall read as follows :

«The Council will notify to
all Members of the Leaque the
date which it recommends for
the application of the economic
2Jressure under this Article.~.
The undersigned, being duly
authorised, declare that they
accept, on behalf of the l\lembers of thP. League which they
represent, the above amendment.
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L e présent Prõtocole rcstera .
ouvert à la signature des
Membres de la Sooiété; il sera
ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que
possible au Secrétariat de la
Société.
Il entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'articlc 26 du Pacte.
Une copie certifiée conforme du présent Protocole sera
transmise par le Secrétaire
général à tons les Membres de
la Société.
Fait à Geneve, le cinq Octobre mil neuf cent vingt et un,
cn un seul exemplaire, dont
les textes français et auglais
feront également foi et qui
restera dépose dans les archives du Secrétariat de la Société.

The present. Protocol will
remain open for signat.ure by
the Members of the League;
it will be ratified and thc ratifications will be deposited as
soon as possible with the Secretariat of thb League.
It will come into force in
accordance with the prcvisions
ot A rticle 26 of the Govenant.
A certified cop:r 0f t h~ present. Protocol wiil be transmitt.ed by thc Secretary-Genera!
to ali Members of the Leagu•:!.
Done at Geneva, on the fifth
day of October, one thousand
nine hundred and twenty-one,
in a eingle copy, of which the
French and English texts are
both authentic and whicb will
be kept in the archives or the
Secretariat of the League,

Le Présidenf de la deu:r-ieme P1·esident of the Seconcl AsAssemblée_:
semblv:

:VAN KARNEBE!EK
Sec1·etary-General:

Le Secrétaire général:

ERIC DRUMMOND
PROTOCOLE RELATI~ À UN AMENDEMENT À r..' ARTIOJ.E 26 DU
PACTE.

PROTOCOL OF
TO ARTICLF.
NANT.

La deuxieme Assemblée de
la Société des Nations. sous
la présidence de Son Excellence I e .T onkheer H. A. van
Karnebeek, assisté de l'Ilonorable sir Erio Drummond, Secrétaire général, a adopté dans
sa séance du 3 Octobre 1921
la résolution suivante, comportant amendement à l'article
26 du Paote.
«Le premier alinéa de l'article 26 du Pacte sera remplacé
par I e texte suivant:

The Second Assembly of the
League of Nations. under tbe
Presidency of H i~ Excellency
.Tonkheer H. A. van Karnebeek, with the Hono1Irable Sir
Eric Drummond, SecretaryGeneral, adopted at its n'.leeting
of October 3th, 1921, the following resolution, belng an
Amendment to Article 26 of
the Covenant.
~The first paragraph cf Article 26 of the Covenant shall
be replaced by the following
te::d.:.
«Amcndments t~ the present
Covenant thc text o( which
shall have been voted by
the Assembly on a threc-fourths rnajority, in which there
shall be included the votes o(

«Le.~t Amendements au. présent Pacte dont le texte aura
été voté par l' Assemblée à la
rna.iorité des t1·ois quarts) parmi lesquels doivent (igu1•er les
voix de tous les Membres du

AN

26

AMENDMENT
OF TIH<l COVF.-

ACTOf, DO PODEn EXECUTIYO

Conseil 1'ep1·é.11entés à la réunion, enh•eront en viguew· des
leu1· rati{ication par les iJ.!embres de la Société dont les représentant.<r com1wsaient le
Conseil lors du vote, et par la
1najorité de rr·ux tlont les rep·résentants j'm·uumt l':isscmhlée.»
Les soussignés, dument antorisées, déclarent accepter, au
nom des Membres de Ia Société qu'ils représentent, l'amendement ci-dessus.
Le présent Protocole rcstera
ouvert à Ia signature des
Membros de la Société; il sera
ratifié et les ratifications seront déposées aussitôt que
possible au Secrétariat àe la
Société.
11 entrera en vigueur conformément aux dispositions de
l'article 26 du Pacte.
Une copie certifiée conforme du présent Protocole ~er·a
t.ransmisc par le Secrétaire
général à tous les 1\lembres de
la Société.
Fait à Geneve, le cinq Octohre mil neuf cent vingt ct un,
•.m un seul cxemplaire, dont
les textes français et anglais
feront également foi et qui
1·estera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société.

all the Membm·.'! of the Cottncil rep1'esented at the mectina,
1oill talce e{fect when 1'ati{ied
by the Membe:;•s of the Lcague
1vhose Represeutatives composed the Coundl 'When thc vote
1vas talr.en nnd bu the nwjority
of tlwse 1uhmw Representative.s
j'orm the A.~.~emblu.»
Thc undersigned, hein; dl!ly
authoriscd, declare that they
aecept, on behalf of t.hc l\Iembers of thc League which they
·epresent, the abovc amendment.
Tho presrn t Protocol will
remain opPn for signature by
U16 Members of t.he League;
it will be ratifieL nd the ratifications will be deposited qs
~oon as possihle with the L3cretariat of the League.
It will come into force in
accordance with thc provision3
o f Arf i ele 26 o f the Covcnant.
A cortified copy of the present Protocol will be transmitted by the Seeretary-General
to ali Mf'mbers nf the League.
Done at Geneva, on the fiflh
day of Oct.nlwr, one thous:md
nine hundred and twenLy-one,
in a single copy, of which tho
F'rcnch and English texts are
bot h authentic and which will
he kcpt in the archives of the
Secretar·iat of the League.

Le Président de la deuxieme President of the Second AsAssemblée:
sembly:
,VAN KARNEBEEK
Le Secrétaire géné·ml:

Secretary-Genernl:
ERIC DRUM'MOND

PROTOCOLE RELATIP À UN AMENDEMENT À L' ARTICLE 26 DU
PACTE.

La

rleuxi•~me

Assemhlée de
Nat.ions, sous
la prf,sidence flc Rnn Excellfmco Ir .lonklwer JI. A. van
,Karnebeek. a-;;Risló do l'Honoi·able sir Eric Drummond, Srcrétaire ~én•~ral. a udophí riam;
sa séancP du 3 Octohre 1921
In. Société

de~

PROTOCOL OF AN AMElNDMENT
TO ARTICLE 2() OF THE COVENA~T.

Tho RPconfl Assembly of tho
Leaguc of Nat.ions, undee thn
Presidene~' of His J~xccllfmcy
.Tonkheer H. A. van Karne~
hcck, \Vilh lhe HonourahlP, Rir
J1:rio Drummond, SPcret.ar;\·GPneral. artopted at. its meetin~
oi' OctolJe1· 3fh, 1921, the fol-
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la résolution suivante, comportant amendement à l'article
26 du Pacte.
«Aprelil le premier alinéa de
l'article 26 H sera ajonté un
alinéa qw• sera rédigé comme
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luwing resolution, be ing an
Amendment to Article 26 of
the Covenant.
«A paragraph reacling as
follows shall be added artl'l'
tho first paragTaph of ArUclo

26:

fmlf.:

«Si cla.ns le.~ vingt-deux nwis
«lf th~ 1'C(JUÍ?'erl numher of
qui .çui.vent le vote de l'Assem- ?·al'i{ications slwll not ha.t"P,
hlée, le nmnbre ele rati{ieations lJeen obta.inecl 1.l'ifh'in rwentu
'J'equi.fl n' a. pas été réuni, la ·ré- tw, rtwnths aftm· tlu~ 'l 1otc of
,çoltttion d'amendement reste the Asseml)l1/, tlte p1•oposPd
amendment shall 1·ema.in 1t.•isa.ns effet.'>
thout e{fect.»
··
'l'h~ umlf'l•sign~d. hPinq duly
J.es soussignés rlftmcmt au1crisl•s. dt~clarent. acceptier, au nut.horiR~d, doclarn that Uwy
nom des Membres de la So- accept, on behalf of thc 1\fem...
ciété qu'ils représentent, l'a- bers of tho League which they
represent, the abon~ amcndmendement ci ..dessus.
ment.
The prcsent Prof.orol v.-ill
Le présent Protocole restera
ouvert à la signature des remain open for signature by
l\Iembres de la Société; il sera the Members of thc League;
ratifié et les ratifications se- it will be raf.ified and the raront déposées aussitôt que tifications 'vill bc rleposi ted a:-1
possiblo au ~ecrétariat de la soon as poRsible \vith thc ScSociété.
crntariat of the Leagne.
Il ent.rera en viguem' conH will rome into fmw• m
formémenf. aux dispositions dA accordance with f.hc proviRinHs
l'artiele :2G dn Pnctf'.
.
of Adicln 26 oi.' t!1c Covcnanl.
A cert.ified eopy of t.he preUne copie cerLHiéc conforme du · présent Protocole sera sent Protocol will he transmittransmise par lo Secrétairc fecl hy the St~crclary·-GP.neJ·al
g(~néral à tous lcs 1\:lembres de
lo all Memhcrs of thc J_.par;ue.
la SociéU~.
Fait. à Gencve, le cinq OctoDone at Gene v a, on thc fift h
bro mil nouf cent Yingt et un, day of October, one t housand
en un seul exemplaire, dont nine hundred and twenty-one,
les textes français et anglais in a single copy, of which the
feront également foi et qui French and English texts aro
réstera déposé dans les archi- both authentic and which will
ves du Secrétariat de la So- be kept in the archives of the
Secretariat. of t h e League.
ciété.

Lr Président dr la deu:;:irmr.
.-ü u·rn b l r e :

p,·rsiilent nf thP SecrJnrl .1ssc ,nlJlu:

V AN KARNEBEEl\

Srael m·u--r: Pi1Pr·ol:
EHIC DlUJ:\I\fOND

AOTOS DÓ .PÕD:n1\ ExECUTIVO

lll!l0RE1'0 N.

t6.6t4 :~DE 26 DE SETEMtmo DE 1924 ..
I

•

,

,

Suspefule, no dia j8 do corrente, 'em todo o Estado de Sergipe•
. o eltado de sitio prorogado pelo decreto n. 46.579, de a de
setembro de l92,f

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo a que devem realizar-se, no Estado de Sergipe, no
dia 28 do corrente, as eleicões para o preenchimento de vaga
á. Assembléa Legislativa desse Estado, resolve suspender,
nesse dia e em todo o Estado de Sergipe, o estado de sitio prorogado pelo decreto n. 16.579, de 3 de setembro de 1924.
Rio de Jáneiro, 26 de setembro de 1924, 103° da Independência e 36• da Republiea.
ÁRTHUR DA SILVA BERNAlúJES.

João Luiz Alves.

DECRETO~.

Sttpprime

16.615;........; r>:E 30

o Consulado

Dlt SKTEMBRO DB

honorario

em

192.\

Düsse'IAor(

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando desnecessaria a existencia de um Consulado
em Düsseldorf e
Usando da autorização que a lei lhe concede:
Decreta:
Artigo unico. Fica supprimido o Consulado honorario em
Düsseldorf, na Allemanha, revogadas as disposições em con..,·I ,,.\.i
trario.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1.924, 103° da Independencia e 36° da Republlca.
Al\THUR DA SILVA BERNARDES.

José Feli:z: Alves Pacheco.
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DECRETO N. t6;816....;...

DB

30

DE SETEMBRO DE

t924

Supprime o Consulado lwnorario em Addis Abbaba

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando desnecessaria a existencia de um Consulado
em Addis Abbaba e
Usando da nutorizflção que a lei lhe conc·.ede:
Decreta:
Artigo unico. Fica. supprimido o Consulado honorario em
Addis Abbaba, na Abyssinfa, revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1924, 103° da Inde:Q.l!Ddencia e 36° da Republica .
.ÁRTHUR DA SILVA BE&~ARDES.

José F_eli3: :Alves

DECRETO N. 16.617-

DE

30

~acheco.

DF: SETEMBRO DE

1924

Supprime o Consulado honorario em Damasco

o

Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando desnecessaria a existencia de um Consulado
em Damasco e
Usando da autorização que a lei lhe concede:
Decreta:
Artigo unico. Fica supprimido o Consulado honorario em
Damasco, na Syria, revogadas as. dispo$ições em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1924, 103° da Independencia e 36• da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.
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DECRETO N. 16.618

~DE

30

DE SE'l'l~MBRO DE

1921

Supprime o Consulado_ lumnrnl'io em Jlnifa

o

Presidente da nepublica do~ EsfadoH T.TnidOF! do Brasil:
Considerando desnecessuria a cxistencia de um Consulado
.em Haifa e
Usando da autorização que a lri lhe eonc~de:
Decreta:
Artigo unico. Fica supprimido o Consulado honorario em
ITaifa, na Palf'stina, rovogarlas as disposições Pm contrario.
Rio de Janeiro, 30 de setembro do Hl2-i, 103° da lndepcndenoia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

DRCRRTO N. 1G. (H n -

DB

:10 DF. RF.'I'F.l'vmno DE J n:> f

Reduz a catea01·ia da Re1n•csentru:tio Consulm· em CnNwas
O Presidente da Uepublica dos Estados Unidos clo Brasil:

Considerando dc~nccessaria a exist.rncia de nm Consnlaclo
Geral honorario em Cai·acas e
Usando da autorizaçã.o concedida pela lettra a do art. 4o
do Decreto n. 14.058, c!e 11 de fevereiro de )920:
Decreta:
Art.igo uni co. F iea supprimido o Consulado Geral em Caracas e creado, Pm seu logar, um Consulado honorario na
mesma cidade, revogadas as disposicõe~J em contrario.
Rio de Janeiro, 30 de setembro de 1f):? 'f, 11o:1o da lndPpendcncia e 36° ela Republica.
' AnTinm DA Sus"\

nEnN.\nDE~.

José Felix Alves. Pachcro.
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DECRETO N. 16.620 -

DE

30

DE SETEl\IBHU DE 19~ í

Cl'êa um Cousulado honoral'io em, Bombaim

O Prc:-;identc da Hepublica dos ]!~:-;Lados Unidos uo Bl'U::;il:
Considerando ser Jwcessaria a cxistencia dn um Consulado
honorario em Botnbaim, por ter ~ido supprimido o Commlacto
de carreira, que alli existia, c
Usando da autorização concedida pela leltt·a a do art. ·Í o
du Dccl'eto n. 1í. 058, de H de Jcvcreit·o de 1920:
Decreta:
.\rtigo unico. Fica crcado um Consulado lwnol'ario em
BomlJaim, na India Inglcza, com .inrisdicção em toda a Prcsidoncia do mesmo nome, reYogadas as disposições Plll coníriuio.
lU o dn JanciJ'O, 3.0 de sclcmbro de 1 ü21, ··103° da lndcpendencia c 36° da Hcpublica .
... \ll'l'IlUH DA SILVA llEH~.\HU.ES.

Ju:sé Fclix' Alves Pachccu.

DECRETO N. 16.621- DE 1

DE ou'rUBRO DE

1924

Ab1·c ao illiniste1·io da Viação e Obras Publicas. o c1·eúitd de
duzentos contos de réis (2QO :000$), em a}wlices, 2Jara
attender âs despezas do 1·arnal de Untssanua ")
O Pro:;;itlnnlc da fiepublica do~ E:;;tados Unidos do Brasil,
u,,u.ndu Lia autorização contida nu u. VIII, do art. 201 da lei
n. .L:'7H3, de 7 de janeiro deste mmo, e teu do ouvido o Tribunal de Contas, nos termos da legislação em vigor, resolve
abrir ao ..1\Iinisterio da Viação c Obras Publicas, o credito especial de duzentos contos de réis (200 :000$), em apolices,
para attcnder ás dcspezas de construcção do ramal de l]rus-

sanga.

Rio de Janeiro, f de outubro de 192-í, 103° da Indepen..
dcnciª e 36° da RepubHca.
lillTHUR DA SILVA BEnNARDES ., ·.

F1'a1tcisco Sá.
~-

A. Sampaio Vidal.

AarQS DO P:QDER . DEOUTIVQ

DECRETO N. 16.622-

DE

1

DE OUTUBRO DE

1924

Conc.ede autorização d Sociedade Anonyma Comp~:.-rel!ia t{e
Seguros Scarpa, para (unccionm· na Republica e approva
os 1'espectivos .:;statutos.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma Companhia de Seguros Scarpa, com séde na capital do Estado dQ
S. Paulo, resolve ripprovar os estatutos r.om que He constituiu,
em 19 de dezembro de 1923, com a~ alterações feitM pela asscmbléa geral extraordinaria, rC'alizada em 10 de junho ulti··
mo. conforme constam da eF:cr·i ntura publica A da acta que a
este acompanham, e conceder-lhe autorização para funooionar na Republica, praticante operações de seguros e resegur·o:-; (il• tJt•s:-ua~. conrl'n arci<jfmteR em viagem terreHtl'e. marltima ou fluvial, e em seguros e resegurõs terrestres e marítimos depois de r·recnchida~; as formalidades do reg·ulamento
baixado com o decreto n. 14.59:3, de 31 de dezembro de 1920,
ao qual fica sujeita a sociedade, bem como ás leis e regulamentos que forem expedidos sobre o objccto de suas operações.
I

Nos termos do art. 2°, do citado decreto

n.

t4. 593, de
a de seguros e reseguros de pes.soas contra accidentes em viagem e a
de seguros e reseguros terrestres e marítimos, cada uma dellas
com o capital de mil cont-os de réis, ex ... vi do art. 5° dos estatutos sociaes.
f 920, a companhia terá duas carteiras distinctas -

11

De accôrdo com o art. 2°, in tine, do decreto n. 14. 593,
deverá a companhia prestar, consoante o Que dispõe o artigo
1O, 1o, do mesmo decreto; uma garantia inicial de duzentos
contos de réis para cada un1a das carteiras em que vae operar.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 192,i, 103° da Indepen_dencia a 36° da Republica.
\RTHUH DÀ SILVA BERNARDES

R. A. Sampaio Vidal.

255
DECRETO N •. f 6. 623 Cr~a

DE

1

DE OUTUBRO DE

f 924

o Commando em Chefe da Esquadra Brasileira, sob ~
fiscalização geral e orientação superio1' dn Estado-Maio1·
da Armada, e dá outras providencias
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que é necessario definir a situação do Commando das Forcas Navaes em face do regulamento para o Estado-Maior da Armada, approvado pelo decreto n. 16.140, de 6
de setembro de 1923, e usando da attribuição que lhe confere
o art. 48, n. i, da Constituição Federal, decreta:
Art.· i. o As forcas navaes da Re.publica dos Estados Unidos do Brasil comprehendem uma esquadra e duas flotilhas
fluviaes.
Art. 2. o A esquadra será denominada "Esquadra BrasiIeira", com séde na Capital Federal e constituirá uma força
de combate organizada, juntamente com as esquadrilhas de
aviões e os navios auxiliares necessarios ás suas operações.
Della farão parte todos os navios da Marinha de Guerra nacional, exceptuadas as flotilhas fluviaes, com séde nos Estados
de Matto Grosso, .Pará ou Amazonas, e as unidades designadas
para commissões especiaes ou que estejam soffrendo grandes
reparos.
Art. 3. o O commando em chefe da esquadra será exer..,
cido por vice-almirante ou contra-almirante, c os commandos
das flotilhas fluviaes por official do posto de capitão do mar
e guerra ou capitão de fragata.
·
Paragrapho uni co. O commando em chefe poderá set·
exercido pelo official general mais antigo que commandc uma
das fracções da esquadra e o das flotilhas fluviaes pelo commandante mais antigo de um dos navios que as componham.
Art. 4. o Todas as forças navaes brasileiras estão sujeitaH
ii fiscalização geral e á orientação superior do Estado-Maioe
da Armada; o commandante em chefe da esquadra e os commandantes das flotilhas fluviaes, em tudo o que se relacione
com a instrucção, a movimentação dos navios e a preparação
para a guerra, ficam directamente subordinados ao chefe do
Estado-Maior da Armada, "incumbido da organização, preparação, manutenção e das operações das forças navaes da Republica, devendo conservai-as sempre em estado de efficiencia,
promptas para a guerra", na fórnm do art. io, do regulamento approvado pelo deereto n. 16.140, de ô de setembro
de 1923, e pelo art. 56, da lei n. ~. 793, de 7 de Janeiro dA
1924.
Art. 5. o O commandante em chefe e os commandantes das
flotilhas fluviaes, em todos os assumptos referentes á disciplina, justiça militar, movimentação do pessoal, cerimonial
e assumptos individuaes relativos a todo o pessoal embarcado,
entender-se-hão com o D. G. P. ; e, sobre os differentes serviços a cargo das demais directorias, com os directores geraes, respectivos.
Paragrapho unico. Os directores geraes encaminharão ao
ministro, devidamente informadas, com todos os detalhes, as
questões referentes ás forcas navaes cuja solução não lhes
competir directamente pelos regulamentos em vigor.
Art. 6. o Todos os assumptos referentes a instrucção,
c.xercicios, alterações no material ou accidentes, regulamen-
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1açúo de serviço.'! c movimenlu~:ão dos navios serão encaminhados ao chefe do Estado-l\1.aior da Armada e por este sujeitos ao ministro, dctalhadamcntc informallos, aquelles cuja
solução não lhe competir directamente pelos regulamentos em
vigor.
Paragrapho uni co. Todos o~ relatorios de posse ou de
commissão sel.'ão enviados ao chefe do Estado-Maior ua Armada .
.Art. 7. o O commandantc em chefe e us commandantes
das flotilhag fluviaes prcstarfio informações ao chefe du E::;tado-Maior da .\.rmada sobre qualquer assumpto, inclusive os
do art. 5", sempre que Psta autoridade as requi:-Jitar, u independentemente das que já lhe cumJH'e prestar em face do artigo 6".
Arf.. 8. o Compete á D. P. designar o pessoal para a 'i
commissões de embarque que não dependam de nomeação on
designação do PresidPiüc da Hcpubliea ou do ministro da Marinha, na fúrma do regulamento approvtúlo pelo decreto numero iG. 4(H, de 7 de maio de 1B~4. devendo o ministro ter
conhecimcnfo rn·é,·io no caso do designa•.:ão de nt'f'iriacs.
Entretanto. u commandanle em elwfc o os commandautcs
das flotilhàs fluviacs poderão, pot· iniciativa propria c eonveniencias do serviço, fazer transfereueias do :tJC'ssoal embarcado que uãu excq:a cargo de HOmt~ação ou rlesigna.,;uo, de um
vam outro uavio da força sob o seu cormnuudo.
§ 1. o Nessas transfereucias serão sempre observadas a:1
disposit;ões regulamentares e instrucções geracs em 'igor ::;obre a):; Pspecialidades e (!Uadros du pessoal .
§ ~." Todas essas vassagenc; tleverüo :c:m· cunununicadas
mensalmente á D. P., até o dia do rnez por esta fixado, afim
de constarem do Boletim Men:'-lal elo Pessoal da .Armada, c ào
Estado-Maior da .Armada, para sua puiJlieação em Ordem du
dia .
. \rL n. o ·roda ver. que esLiver desfalcada a lotação de
algum navio da esquadra e das flotilhas flnvians, deverá o
commandante em chefe ou o eonunand::mtA da flotilha communicar detalbadanwnte o que occorrer a l'PS11eilo á D. P.,
para que esta providencie.
Paragrapho uni eo .. Uma c•ípia des:-;a eon11nunicação sct•:í
enviada ao chefe do Estado-Maior da Armada, as:;im eomo
ser-lhe-hão communicadns pelo comm~muante em chefe ou da
flotilha as m·ovidencias da D. P. no caso.
Art. 10. O desembarque do pcs::;oaJ embarcado na esqua~ra e nas .fl.o~ill1as fluviacs ~ da attribuição ela D. P.,
mediante reqmstçao ao commandantc em chefe ou aos commandantes das flotilhas.
Art. J i. Revogam-se as disposições em coulrario.
Rio ue Janeiro, 1 de outubro de 1U2 í, tua~ da Indcpen-

dencia e 36° da Republica .

.ARTHUH. DA biLVA BEfu'l"ARDES.

Alexandrino FaJ•ia de Ale nem·.
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DECllETO N. 1G.624-

DE

1

DE OU'fUBRO DE

192,!

Expede inslPuccões ao interven.t01' no Estado do .tmazonas
O Prc.~sidenlc• da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
t.enúo em vista o decreto legislativo n. 4. 860, de 29 de setembro deste anuo, resolve approvar as instruc•~ões que se se;;uem, assignudas pelo ministro de Estado da Justiça e Nag•ieios Interiores, pelas quaes se regulará o interventor federal
JJIJ Estado do Amazorrr..s, nos termos do decreto acima ·referido.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1924, :l u3o da Imlei)(lllúcneia. e 36° da iRepublica.
'ARTHUR DA SILVA BERNARD.ES.

João. Luiz Alves.
Instrucções a rrue se refere o decreto n.

16.~24,

desta data

Al'f. 1. O interventor federal no Estado do .Amazonas
Lomarã posse perante o ministro da Justiça e Negocio:. Interjores, assumirá o exercicio do Poder Executivo daquelle Estado e nomeará os seus auxiliares de governo, de accà:c·clo com
as I eis do Estado.
Art. 2. 0 Nos tern?oa do art. 63 da Constitnir~ão Federal,
r• Governo ~ administração do Estado serão rcgul::d•J3 pelas
respectivas leis.
Paragrapho uni co. Quando estas leis forem omissas, o
interventor, por meio de decreto, expedirá os neccsGn.rios regulamentos e instrucções.
Art. 3.0 O interventor porá em execução, no exercício de
f 925, -o orçamento vigente nest~ exerci cio, na parte relativa
á receita e despeza, observando-se os contractos em vigor,
não sendo, porém, utilizadas as disposições de caracter extraordinario c transitorio, ('ntrc as quaes não se romprehenderão as referentes á receita extraordinaria, que continuará.
a ser arrecadada.
Art. :1. O interventor, substituirá, em tudo, o governo
normal do Estado, p·odendo:
i o, preencher, nos termos das leis locaes, os cargos que
vagarem. quando não sejam desnecessarios ao serviço publico,
caso em que continuarão vagos;
2°, afastar, s•i não lhe merecerem confianç·a, quaesquer
funccionarios do Estado dos respectivos Jargos, sem prejuizq
de vencimentos, quando vitalícios, e substituil-os por outrof=!
13m commissão, assim como exonerar e substituir os que sejam demissíveis ad ntttum_:
3°, adoptar providencias rigorosas para a arrecadação •la;:;
rondas, fazendo rever os lançamentos de impostos sujeitos :t
es::;a formalidade, para corrigir fraudes e supprir -omissões;
·Í
prover às despezas publicas orr,.arecntarias, só abrindo
er'editos supplementares c extraordjnaros, quando auf.rH·izados
por lei e indispensaveis:
rio, adaptar as medidas e providencias ncces5'llri~s. por
0

0

0

,
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intermedio do chefe de Policia que nomear, para manter a
ordem e segurança publicas, garantir os direitos individuaes
e assegurar a execução das leis e sentenças;
6°, nomear livremente e em commissão o commandante
e offiéiaes da foroa publica, dentre officiaes do Exercito, que
requisitará do Ministerio da Guerra, por intermedio do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores;
7°, utilizar a dita força no serviço policial do Estado ou
desarmai-a, si assim entender necessario;
so, requisitar, por intermedio do Ministerio da Justiça, as
.forças federaes que sejam necessarias á sua acção.
Art. 5. O interventor, logo que assumir o governo, mandará proceder a minucioso balanço no Thesouro do Estado,
afim de conhecer a sua situação financeira, de que dará immediato conhecimento ao Governo Federal.
Art. 6. O interventor, logo que seja opportuno, a juizo
do Governo :F'ederal, mandará proceder ás eleições, conjuntamente ou em dias differentes, para deputados á Assembléa
Legislativa e para governador do Estado, fixando-lhes a data,
por decreto.
Paragrapho unico. Para essas eleições, o interventor organizará instrucções especiaes, tendo em vista as leis eleitoraes do Estado e da União e as submetterá á approvação do
Governo Federal, que 1as· poderá modificar, si lhe parecer
conveniente, e as publicará, por decreto.
Art. 7. Eleitos os deputados á Assembléa Legislativa P
expedidos os respectivos diplomas, o interventor convocará
immediatamente a mesma Assembléa para, em sessão extraordinaria, reconhecer os poderes de seus membros e tambem
para, uma vez constituída, apurar as eleições, reconhecer e
proclamar o novo governador, cujo período presidencial terminará a 31 de dezembro de 1928, nos t.ormos rla legislaçãfJ
eleitoral do Estado.
Art. 8. O governador eleito tomará posse, logo que seja
reconhecido, perante a Asserr.bléa Legislativa, transmittindoJhe o interventor immediatamente o governo e cessando a inf.ervenção .
Art. 9. O interventor organizará os projectos de reformas que julgar necessarios á reorganização do Estado, para
serem presentes á Assembléa Legislativa, na sua primeira reunião, como base para a reorganização administrativa do Est.ado.
Art. 10. O interventor não poderá celebrar contracto~,
fazer c·oncessões ou contrahir novos compromissos em nome
do Estado, sem prévia 'approvação do Governo Federal.
Art. 1i . O interventor receberá o subsidio e representação que compete ao governador do Estado e a ajuda de custo
que lhe arbitrar o Governo da Uni5o e gosará de franquia
postal e telegraphica.
Art. 12. Cessada a intervenção, o interventor prestará
contas de sua gestão perante o Governo Federal, ao qual aprP,sentará circumstanciado relataria da sua administração.
Art. 13. O interventor cumprirá, além destas. outras in~t.rur.ções que lhe sejam expedidas pelo Governo Federal.
Ilin de JanC'iro, 1 do outubro d0 19'?~. - Jotí.o Luiz Al·ves.
0

0

0

0

0
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DECRETO N. 16.625-

DE

1

DE OUTUBRO DE

1924

Supprime os cargos de chefe e assistente do Laboratorio de
Microbiologia do Sólo, do Instituto Biologico de Defesa
Agrícola

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nsando da autorização concedida pelo § 3° do art. 150 da lei
n. 4. 455, de 10 de agosto de 1922, resolve:
,
Art. 1.° Ficam supprimidos os cargos de chefe e assistente do Laboratorio de hlfiicrobiologia do f:ólo, do Instituto
Biologi,co de Defesa Agrícola, do Ministerio da Agricultura.
ludustria e tCommercio, de que cogita o art. 14 do regulamento
annexo ao decreto n. 14.356, de 15 de setembro de 1920.
Art. 2. o Revogam-se as di·sposições em contrario.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de _1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

DECRlE'DO N. 16.626 -

DE

1

DE OUTUBRO DE

1924

Concede á sociedade anonyma Compagnia Italiana dei Cavi
Telegratici Sottomarini autorização para (unccionar na
Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a sociedade anonyma Compagnia
Italiana dei Cavi Tclegrafici Sottomarini com séde em Milão,
rtalia, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' coneedida á sociedade anonyma Compagnia Italiana dei Cavi 'relegrafici Sottomarini autorização
para funccionar na Republica com os estatutos que apresentou c mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo Ministro de Estado elos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando a mesma sociedade obrigada a
cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 1 de outubro de 1924, ·J 03° da Independencia e 36° da Republica.
ARl'HUR DA SILVA BER.."lARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 1.6.626, desta data
I

A Compangnia Italiana dei Cavi •relegeafici Sotlumarini
é obrigada a ter um representante geral no Brasil, com plenos

e illimitados poderes para tratar e definitivamente resolver
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as questões que se suscitarem, quer com o Govcr~10, 9ue.r .cqm
particulares, podendo ser demandado c receber Citaçao micial
pela companhia.
1I

Todos os acl.o:; que praticar no Dra::;il ficat·ão sujeitos
unicamente ús respectivas leis t) regul<:nncntos c ú j ul'isdicção
de seus tribunaes Judiciarios ou administrativos, sem que, em
tempo algum, pos:;a a referida companhia 1·eclamar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, cuja disposiçües não po ...
derão servir de base para qualquer rcclama(:ão eoncernentc
á execução das obras ou servh~os a que clles se referem.

1[[
A companhia fica obrigada a cumprir dentro dn prazo
«h:: dous mezes, contado desta data, as formalidades de legalização dos documentos referidos no rcspcetivo processo sob
ns. 2, 5, 8 o 10 c a apresentar no de seis mezes. devidamente
authenticada, a lista de todos os subscriptores das aeções nominativas, contendo a profissão, o domicilio c numero de
orçõcs de cada utn.

lV
F·ica dependente de autorização do Governo qualquer alteração que a companhia tenha de fazer nos estatutos.
A companhia não poderá tampouco, lançar ou aterrar
no territor1o da Republica cubos t:iulJmarinos sem qu~ para
e~se fim obtenha rn·•'lvia autul'izat:ão do l\linistcrio da Viação
e Obras PulJlicas.
Scr-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica si infringir esta clausula.

v
Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
p~·in~ipio de achar-f:\) a companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

VI
.A infra~ção de qualquer. das clausulas para a qual nfio
esteJa commmada pena especial será punida com a multa de
um conto de _réi~ (1. :.000$)' a cinco c_9ntos réis (5 :000$) e,
no ~aso de remcidenCia, ~om a cassaçao da autorização concedida pelo decreto em VIrtude do qual baixam as prescntc3
clausulas.
Rio de .Janeiro, 1 de outubro de 1924. -

âu Pin e Almeida.

Miguel Calmon
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DECHETO N. 16.627 -

DE 1 DE OUTUBRO DE 1921

r:>nbl.ica a ?·at-i(icação da Servia, Croacia c Slovcnia dos (lctos
do Vll Conoresso da União Postal Unive1•sal, de Mad1·id,
em 1920
0

•

O Presidenl c da llcpublica dos Estados Unirlos do Brasil
faz publica a ratificaçfí.o do Rc i doR t\ervios, Croatas e Slove-

nos doR netos flo VIl". Congrcs~o da Unifto .Po~tal Univcrsa1,
de novemhro tle 1920, Pm :Madrid, conforme
Minist.crio das Relações Ext.eriorras a Legação
da llespanha nesta Capital, por Nota n. 84, de 20 de Agosto
do corJ•cntc anno, cuja tradur.ciio offieinl acompanha o prc~Pnte Decreto.
firmado~ a ~O
~ommunicon ao

Rio de Janeiro, 1° de Outubro de 1924, -103° da Jndopendrncia c 36° da Republica ..
ARTHUR DA SILVA BER?\ARDES.

Jo.<Jé Felix Alves Pacheco.

Traducção official :
Legação da Hespanha - N. 84 - Rio dr J ane ir o, 20 do
Agosto de 1924.
Senhor Ministro,
Gmriprindo instruccões de Sua Majestade o Rei, meu Augusto Soberano. tenho a honra do passar, em appcnso, :í.s mãns
de Vossa Execllencia duas cópias do cPrtificaclo que attesla o
deposito, nos Archivos do Mini~terio d'Estado, do instrumento
pelo qual o Rei dos Servias, Croatas e Slovrnos ratificou os
Accôrclos e Convenios firmados em Madrid, a 30 de Novembro
de 19'?0, relativo ao Vll Congresso da Uniüo Postal Universal.
' .,_ '
Aproveito esta opportunidade para reiterar a Vossa Excellencia as seguranças da minha alta consideração. - An0

•

tonio Benitez.
A Sua Excellencia o Senhor Doutor Felix Paeheco, Ministro das Relações Exteriores.

Ministerio (l'Estado. -

4a Chancellaria.

O abaixo assignado, Sub-secretario do Ministerio d'Estado,

Certifica: -

Que, de. conformidade com os artigos referentes

ú ratifieaçã.o elas Convenções e Ajustes assümados em Madrid,

Pm 30 de Novembro de 1920, por occasião do Yli 0 • Congresso
da União Postal Universal, foi d0posifado noR Archivos rl.o
MinisfPt'io rl.'Jij~tado, em 28 fie .lnnho de -1!l21~, um insfl·umPnto,
achado r>m hoa ~' df'Yida fórm;:, datado de 15 dP .Tnnho de
192't, pelo qual S. l\1. o HPi d1:s SPJ'vios. Croatas I' Slnvrnns
r:1 f i ficou:

rn. :\

Con\'fmção Postal VntYPrt=::al .
(t f t•oea de cncommendas

li". A Convençã.o relativa

poslaP.~.
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nro. O Ajuste relativo á troca de cartas e de caixas com
valor declarado.
.
· IV0 • O Ajuste relativo á assiBTiatura de jornaes e pubhcacões periodicas.
vo. O Ajuste relativo ao serviço de cobrança.
· Vl0 • O Ajuste relativo ao serviço de vales-postaes. .
vno. O Ajuste relativo ao serviço de transferenc1a de
creditos de contas correntes postaes.
Em fé de que o presente certificado é passado e, de~le,
será endereçada cópia conforme aos Governos das PotenCias
signatarias da Convenção acima mencionada, bem como ao
Bureau Internacional da União Postal e ao Secretariado da
Liga das Nações.
Feito em Madrid, em 30 de Junho de mil novecentos e
vinte e quatro. - Espinosa de los Monteros.
Cópia certificada e conforme. - O Sub-secretario do Ministerio d'Estado, F. Espinosa de los Monteros .,

DECRETO N . 16 . 628 -

DE 1 DF. (IT_TTTJBRO

DE 1924

Publica a adhesão da Syí'ia c do Libano á Convenção Internacional de Berna, revista em Berlim, para a protecção de obras litterarias e artísticas
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Syria e do Líbano, pelo intermedio
do Governo France1.. á Convençã.o Internacional de Berna, revistas em Berlim, a 13 de Novembro de 1908, para a proteccão
de obras litterarias e artisticas; conforme communicou ao Ministerio das Relações Exteriores a ·Legação Suissa nesta Capital, por Nota n. GG 4/10, de 26 de Agosto do corrente anno,
cuja traducção official acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, i de Outubro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

Traduccão official.
Legação da Suissa no Brasil - N. GG 4/10 - Rio de Janeiro, 26 de Agosto de f 924.
Senhor Ministro,
Tenho a honra de informar a Vossa Excellencia que por
Nota de 18 de .Junho ultimo, a Embaixada da França con~mu
nic«?u ao Conselho Fo_cteral Suisso que_, de conformidade com o
artigo ~6 da qonYençao. d~ Berna, rev1st.a. para a protecção das
obras htterarta~_; e arllstwas, de 13 de Novembro de 1908 o
Gov.erno Fra~cez decla~a adhcrir pelo grupo dos Estados 'da
Syria e do Ltbano á dita Convenção.
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De accôrdo com o teor do artigo 25 desse Acto internacional, esta adhesão entrou em vigor a partir de 1 de Agosto
de 1924, data da presente notificação, feita pelo Governo
Federal.
A Embaixada da França accrescenta que foi encarregada
de pedir a inscripção desse grupo de Estados na VI• das classes previstas de contribuintes para as despezas com o Bureau
Internacional.
Encarregando-me de levar o que precede ao conhecimento
de Vossa Excellencia, o Conselho Federal julga dever observar
que -- a situação dos paizes sob mandato, não estando determinada no regimen da União litteraria, no ponto de vista de
seus direitos (representação nas Confreencias diplomaticas de
revisão). nem no de suas obrigações (contribuições financeiras) - parece opportuno que uma decisão uniforme para
todos os paizes desta categoria sobrevenha durante a proxima
Conferencia de revisão, prevista pelo arlig·o 24 da Convenção.
Aproveito esta nova occasião, Senhor Ministro, para lhe
reiterar as seguranças da minha alta consideração. - Charles
Redard.
A Sua Excellencia o Senhor Doutor Felix Pacheco, Ministro de Estado das Relações Exteriores.

DECRETO N. 16.6129-

DE

8

DE OUTUBRO DE

1924

Autoriza a acquisição e adaptação de dous automovefs para o
srrvir;o de inspecçiío da linha da Estrada de Ferro Bahia
c Minas, de accórdo com o orçamento elaborado pela «Companhia Fe1·ro- Viaria Éste Brasileiro~, na importancia de
/6:800$000
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a » Companhia Ferro-Vinria E'ste
Brasileiro», arrendataria da Estrada de Ferro Bahia e Minas,
e de accôrdo com as informações prestadas pr.la Inspectoria
Federal das Estradas, decret.a:
Artigo unico. Fica autorizada a «Companhia Ferro-Viaria:
E'ste Brasileiro » a adquirir e adaptar dous (2) automoveis
para o serviço de inspeeção da linha da Estrada de Ferro Bahia
e Minas, de accôrdo com o seguinte orçamento, na importancia
total de dezeseis cont.os e oitocentos mil réis. a saber:

Dous automoveis «Ford>>, a 5:500$000 ....... .
Transporte até ·Ponta da Areia ............. .
Adapt~.ção nas officinas da Estrada ......... .

I L:000$000
1:800$000
4:000$000
1():800$000

ParRgrapho .unir,o. :\s despezas eom a acf}uisição e
rclaptação dfn>ef; ~~ou?. aniomovC'iS, depois rte npuranns na
fórma do § 4° da clausula 46 do contracto em vigor, autorizado
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pelo dec~eto; n. 14.068, de 19 de fevereiro de 1920, serão levadas á_~.
. .·ta, de capital: da referida Estrada, de accôrdo com o
dispoetdtrfi: 1alinoo. a do '§ 1o da clau~mla 20 do mesmo contracto.
'
)
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 192.~, 10:-Jo da Indepen ...
dencia e 36° da Republica .,
ARTHUR DA 8IINA BERNARDES,

Francisco Sá.

DECRETO N. Hi. 630 -

DE

8

DE

ou•runn.o

DE

1924

A utm·iza a exclusão, do inventm·io das ob1·as da barra do Rio
Grande, de um trecho da linha ferrea da ped1·eh·a do
Capúo do Leão, e determina a incorporação desta á rêde
de viação ferrea arrendada ao Estado do Rio Grande di)
Sul
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que propoz e solicitou o Governo do Estado dn
Rio Grande do Sul; tendo em vista as informações prestada-:;
pelas Inspectorias Federaes de Portos, Rios e Canaes e das
Estradas, e considerando o disposto na clausula VI do conf racto de transferencia ao referido Estado, das obras da barrn.
e do porto do R!io GrandP, autorizado pelo decreto n. 13.691,
de 9 de julho de 1919, e na clausula I do contracto de arrendamento ao mesmo Estado da rêde de viação ferrea federal
do Rio Grande do Sul, celebrado em virtude do deereto numero 15. 438, de 1 O de abril de 1922, decreta:
Art. 1.° Fica autorizada a exclusã.o definitiva. do inventario das obras da barra do Rio Grande, do trecho da linha
ferrea da pedreira do Capão do Leão, comprehendido entre
as estações do Rio Grande e de Theodozio, ·com a extensão de
61 kilometros, que reverte, desde já, ao dominio da União,
mantidas todas as obrigações ·que o Estado do Rio Grande do
Sul assumiu no contracto de transferencia das referidas obras,
celebrado em virtude do decreto n. 13.691, de 9 de julho de
1919.
A1·L 2. O trecho de linha ferrea federal mencionado no
art. 1°, fica incorporado á rede de viaçã.o ferrea do Rio
Grande do Sul, sob o regimPn estahelncido no contracto dr.
arrendamento desta ao Estado do Ilio Grande do Sul, celebrado na fórma do decreto n. 15. 4::l8, de 1n dP abril df' 1922.
Art. 3. 0 O trecho de linha do qne trata 4~StP decreto
será cnt.regup, á Rôde de Viação FerrPa Pm llf'l'ff'i10 ''slnrlo fh
conservac,:fio, obrigando-se o E:;tadn do Hin •>·andP do Sul ;t
fazer, por eonta das obras da lHH'J'll. fio H. i o G-rant lc. , '" Sf'I·viços que para tanto fm·em reputados n0:·c~sarin~ por um'l.
f'.ommissão dP peritoH, const.ituida por mn rcpJ·t'~'f'nlanl e da
Viação Ferrea, um da Dh·ecção Gf't·al do Pnl'tn e HaJTa d1)
llio Grande, e mn do eacla uma das 1'(':-;pect,iv:w fi~-;rnlizncüPs.
Art. 4. 0 A Ilêdf' dP Viação Fcrrf'a do flio Gmnde do Sul
fica obrigada a fazer o transporte entre as r~tacões de Theo-·
0
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dozio e Rio Grande, de pedra e outros materiaes destinados ás
obras do porto e dai barra :do Rio G:rande, cobrando os fretes de
accôrdo com as tar'ifas que estiverem em vigor.
Rio de .Janeiro, 8 de outubro de 1924, 10:1° da Indepenrlencia e 3Go da Republica.
ARTHUR DA SILVA BER~ARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. '16.631- DE 8

DF: OUTUBRO DE

1021

A.pp1•ova o Regulam.ento para o Sm•viço de Engenha.1•ia

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1, da Com~
tituição, resolve approvar o Regulamento para o Serviço de
Engenharia, que com este baixa, assignado pelo marechal graduado Fernando Setembrino de Carvalho, ministro de Estado
da Guerra.
Rio de Janeiro, 8 de outubro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SII..VA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Cm·valho.

Regulan1ento para o Servi{;o de Engenharia
TITULO I
Organização do serviço
OBJECTO DO SERVIÇO

ArL. 1.0 O Serviço de Engenharia tern por objecto:
a) a inspecção technica permanente da arma de nngenharia e a direcção dos serviços dr. transmissões (tclcphonia, telegraphia, radio-telegraphia, pombos-col'reios);
b) o abastecimento do Exercito em material de engenharia
·(adopção, modificação, acquisição e distribuição). bPJll como a
1'iscalizaç.ão c a reparação do lllat.l'rial diEt.rihuirlo;
c) a constiLuição dos depnsitos e a conservação do material do engenharia de mobilização:
d) a oeganização dos vrojcetos e orramcnt.os df' obras militares, sua execução c fiscalizaç.ão; alteraçõf's ou modificações
nos planos dos estabelecimentos militares e de quaesquPr
outros proprios nacionaes, a cargo do l\linisterio fla Guerra.
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ELEMENTOS DE .EXECUQÃO

. .Art. 2. o Para a realização dos seus fins, o Serviço de En...
genharia dispõe dos seguintes orgãos:
a) Directori::1, de Engenharia;
b} Serviços de Engenharia nas Regiões e Circumscripção
Militares e delegação do Serviço junto á Inspecção da Defesa
de Costa;
• c) Serviço Telegraphico Militar, com regulamento espe-·
Cial;

Deposit.o Central de Material de Engenharia;
Depositas Regionaes de Material de Engenharia.
Art. 3. O director de Engenharia, chefe do Serviço e responsavel nesse particular pela preparação do Exercito, é o
inspector natural e permanente de tudo que com elle se relaciona. Sua acção se exerce pessoalmente, por intermedio de
inspectores especiaes ou, ainda, por delegação a outras autoridades, tudo de accórdo com, os regulamentos em vigor.
d)
e)

0

TITULO li

Directoria de Engenharia
CAPITULO I
BERVIQOS

DA

DIRECTORIA

Art. 4.0 A Directoria de Engenharia superintende todos
os serviços de engenharia militar, como centro technico incumbido dos seus trabalhos, quer na paz, quer na guerra.
Art. 5. A directoria comprehende: o Gabinete do director,
tres Divisões, o gabinete de trabalhos graphicos e photographicos e o gabinete de analyses e provas de materiaes.
Art. 6. o Compete ao Gabinete centralizar todo o trabalho
administrativo da repartição, dirigindo ~ fiscaliz·ando os ser~
viços de:
a) Secretaria;
b) Portaria;
c) Bibliotheca;
d) Archivo geral.
Paragrapho uni co. Os trabalhos de Secretaria abrangerão :
a) a correspondencia, expediente, despacho do director e
escripturação dos assentamentos do pessoal;
b) a conferencia de contas e demais documentos de despeza das obras a cargo da Directoria ou de sua jurisdicção immediata, sob o aspecto administrativo;
c) a organização das bases de concurrencia para os diversos contractos obedecendo, quando a concurrencia versar
sobre obras militares, ás especificações relativas aos projectos e orçamentos, apresentados pelas respectivas divisões;
d) o serviço de J)rotocollo, que deverá ser escripturado em
dia e com a maior Clareza, annotando-se o destino dos papeis,
bem como os despachos a que tenham dado lagar;
0
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e)" o archivamento dos documentos. que devam ficar na
directoria e as providencias sobre os que tenham· de seguir,
para outros destinos;
f) a redacção dos Annaes de Engenharia Militar, que serão
prefaciados pelo director;
a) a publicação do Boletim da Directoria.
Art. 7.° Compete á 1a Divisão (lnstrucção techniea da
tropa e mobilização) :
a) elaborar as instrucções para os trabalhos de campanha
de todas as armas do Exercito, no que concerne á organização
do terreno, passagens de rios, installações de acampamentos e
bivaques, etc. ;
b) elaborar as instrucções para as transmissões em geral;
c) ors-anizar os regulamentos necessarios para as tropas
de transmissões, sapadores-mineiros e pontoneiros;
d) estudar as questões relativas ao material de engenharia, no que diz respeito á escolha, acquisição, modificação, dotação de instrucção e de mobilização, distribuição e conservação;
e) estudar o material correspondente das -principaes po""
tencias e, especialmente, o adoptado nos paizes hmitrophes;
f) submetter a experiencias praticas nos corpos de tropa
da arma de engenharia o material de campanha;
g) propor a acquisição de exemplares de novos typos de
material recommendavel de que tenha noticia afim de serem
submettidos a experiencias e estudos;
h) organizar a nomenclatura regulamentar de todo o material, estabelecendo as instrucções para montagem e desmontagem, limpeza e conservação em deposito e em serviço;
i) organizar as instrucções para as verificações periodicas
do material distribuído e em deposito;
j) dar pareeer sobre as causas de accidente~ occorridos
com· o material;
k) ter registro completo e methodico de todo o material,
distribuído ou erri deposito;
l) manter em dia o mappa rio material dr mohili1.ação,
inclusivP do pertencente ás forças auxiliares do Exercito;
m) organizar a estatistic,a dos estabelecimentos industrias capazes de produzir material de guerra de engenharia;
estudar sua eventual adaptação ou ampliação;
n) entregar ao gabinete, até 15 de janeiro de cada anno.
o relatorio dos trabalhos da Divisão.
Paragrapho unico. Os regulamentos e instrucções de que
tratam os iten,c; a. b e c serão sempre submettidos á approvacão do ministro da Guerra, por intermedio do Estado .Maior
do Exercito. com o qual a directoria deve manter intima ligação em tudo que üisser respeito aos trabalhos. da Divisão.
Art. 8.° Compete á 2• Div-isão (Construcções) :
oi

1''-ln:l;~r ;.r:

rnn.c;!rnr.r•iir>CJ

f'Hl

r,w~·l
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,':'~ fl11í'.'.l

t··

~

dr· :·

1 .

ucamento, especialmente a organização de ante-projectos, pro,iectoR, estimativas e orç~:;}~r.tc: para a construc~.ão ou reparação de quarteis, fort.ifieacõr~. deposito~ r nntros ostahelecimnntoR militares;
b) dar parecer' sobre os projectos e orçamenf.?s para
obras militares, organizados -por comm1ssoes especmes ou
pelos serviços de engenharia dos quarteis-gcneracs das re-
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giões e circumscrípcões militares, e outros quaesquer submettidos á apreciação da Directoria de Engenhal'ia;
c) fiscalizar os trabalhos de construcção e reparação quP
fizerem por contracto ou adrninistrat.ivamrmtr, no Dlstrict o
Federal c nos Estados;
d) organizar as inslrucçõc;;; para a rxPrur.ãn do:.; trabalhos
confiados ao Serviç.o :cJr Engenharia. bPm r·omo para o dPlC··
gado do Serviço na Defesa do Costa;
e) organizar as tabellas de preços correntes rios materiaf's de construcção e unidades orçamentarlas, tanto no Districto Federal como nos Estadõs, meclitante aR bases fornecidas
pelas chefias do Serviço nas regiõrs e ciremllscripç.ões militares;
1]1) · estudar as que.stões relativa~ a obras hydraulioos,
~bastecimcnto d'agua e forneeimenlo de <'nergia eleetrica aos
estabelecimentos militares;
g) executar os ser\i"iços de medição e demarcação dos
terrenos, pertencentes ou cedidos ao Ministcrio da Guerra,
quando não devam ser feitos pelas -chefias do Serviço nas regiões e circumscripções militares;
h) manter um rcgisto dos matcriaes de construcção, apparelhos e machinismos e dos remanescentes de obras, bem
como, propor a sua applicação;
i) organizar e ter em di.a o Cadastro e Tombamento dos
proprios nacionaes a cargo do 1\finisterio ela Guerra, adquiridos, cerlidos~ construidos ou alterados, quer no Districto Federal, quer nos E·stados, discriminando n5; confrontaGõcs, títulos e valor dos immoveis, área, avaliação, incorporaçã.o, fim
para que foi adquirido, clescripçã.o e applicaç.ão, de modo que
sojam satisfeitas com presteza quaesquf)r inform3.r,õe:;; c observadas as cxigencias rrgulamentares da Dircctoria do J>afrimonio do Ministcrio da Fazenda;
j) ter em dia o rcgisto de todas as fortifieaçõe:;; do paiz,
com especjficação de suas condições technicas, valor offensi-~
vo e estado de conservação, tudo mediante informações directas do delegado do Serviço junto á Inspecção da Defesa dl)
Costa;
k) entregar ao ga!binete, até 15 de janeiro de cada anno,
o relatorio dos trabalhos da divisão.
Art. 9.° Compete á 3• Di1Jisão (Vias ele communicação e
t.ransporte) :
a) org.ariiza.r os ;regulamentos necessarios para as tropas
ferro-via.rias;
b) elabõrar as instruoções para os trabalhos de campanha, no que concerne ás construcções e exploração das vias
ferreas de campanha e ás interrupçõe~. de~truições o reparaçõf's das vias ferreas em geral;
c) colligir dados, elaborar os pl:anos c fiscalizar a const.J•ucção das estrada·s de rodagem e ferro-vias. perm:mentc~
nu de campanha, que forf'm nccrssaria~ ao sreyiço do Exer-

se

ilil.o:.
t[) e~f.udar o~ tracados das Yias rln rommunicaciio existf'ntes c org·anizar as iabcllas rlas distnucias relal ivns 011trr as
loca1irlarlcs por e1las snrvidas;
e) organizar a e'dat ist.ica dos cslabelceimcntos indus-
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triaes .que produzem ou poQdem produzir material de ·estradas
ue ferro; estudar a eventual ampliação dessa produccão;
f) entregar ao Gabinete, 'até 15 de janeiro de cada anno,
o 1·dalorio dos trabalhos da Divisão.
_:\ rt. 1 O. Ao Gabinete de T1·abulhos GJ•aphicos c Photo~
uJ·ophicos compete:
o) a {~xecução dos trabalhos pholographicos ncücs:;;arios
au Sl~rviço da dircctoria;
ú) o desenho dotalhauo das plantas de ob!'a:-5 e dot; lcvantamen tos;
e) a olabora(;ão das cartas gcraes e parciacs das linha~
fet't'f'a~. telephonicas e telegraphicas c das vias de co1mmm i-l':J~:ão nuviaes e terrestres;
d) a elaboração das plantas de fortifiea\;i:íe':', campos de
inst.rucção, fabricas, edificios c terrenos do M.inisterio da
Gum·ra·
r)' a reproducção c restauração de plantas antigas n quaeslJUPl' outros trabalhos determinados pelo chefe do gabinete:
f) a :execução de todos os demais trabalhos graphicos de1erminados pelo .referido chefe;
u) o archivo uas vlantas e desenhos, tlevidauwntc eatalogado.
Art. 11. Ao Gabinete de Analuses compete:
a) eolligir amostras dos materiaes de cunstrue~ãn P f:on-f't'l'var em dia a relação dos seus preç'os correntes, tanto no
Dist.ricto Federal como nos Estados;
b) proceder a experiencias sobre os materiaes ue consfrucção, especialmente os do paiz, que possam ser utilizados
em obras militares, com o fim de lhcfl determinar os coefficicnLes de resisLencia, propriedades c applicaçõe~, P dar a
l'espeito parecer minucioso, que registará em livro esvecia];
c) ter a guard::t. e conservação dos instrumentos 1l" ('ngenharia c 1lemais apparelhos, distribuídos ú directoria, bem
como do:::; typos e, modelos para estudos, relacionando-os em
livro-carga especial;
d} conservar em dia um mappa-carga dos instrumentog
e ·outros apparelhos de engrnharia das regiões e circumscrivçãn
militat·es ou de commissões especiaes.
Art. 12. Ao Archivu Geral compete:
a) a guarda c conservação da bibliotheca da Direetoria,
lllantendo em dia o respectivo catalogo;
b) organizar o archivo geral da Directoria, tendo perfeitamente catalogados e discriminados, por classes e proredencias, todos os documentos.
Art.. -13. A' Portaria compete:
a) expedir, devidamente numerada, a corrospondcncia da
Directoria;
b) organizar, no ultimo dia util do mez, o resumo do
vonto dos empregados civis, rntr0gando-o ao chefe elo G;1.binete;
c) a guard·:t c asseio das diYcrsas depenrlrncias da Dircctoria;
d) a fiscalização do serviço dos conLinuos e servt•ntes.
~ht. ·U. Além dos af'sumptos
especificados nos artigos
aukriore:-;, vouerü.o o Gabinete e as di v isõcs cncarregar'-~e du
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outros quaesquér servic'os que o director determine, de accôrdo com· a ~speoializacão d~ funccões indicadas neste regula-mento.
CAPITULO li
PESSOAL DA DIRECTORIA

Art. !5. O quadro do pessoal da Directoria comprchende:
Um director, general de brigada, com o curso de engenbtuia;
Um ajudante de ordens, 1o tenente de engenharia;
Gabinete:
Um chefe, coronel ou tenente-coronel de engenharia;
Dous adjuntos, majores ou capitães de engenharia;
Um encarregado dos serviços administrativos, official contador ou do extincto corpo de intendentes.
f• Divisão:
-Um chefe, coronel ou tenente-coronel de engenharia;
- Tres adjuntos, majores ou capitães de engenharia.
2• Divisão:
-Um chefe, coronel ou tenente-coronel de engenharia;
- Tres adjuntos, majores ou capitães de engenharia.
3s Divi8ão:
-Um chefe, coronel ou tenente-coronel de engenharia;
- Dous adjuntos, majores ou capitães de engenharia.
Gabinetes especiaes :
- Um encarregado do Gabinete de Analyses, capitão ou
subalterno de engenharia;
- Um ajudante e um auxiliar do encarregado, reservistas
do Exercito;
- Um desenhista-photographo, encarregado do Gabinete
de Trabalhos Graphicos e Photographicos, reservista do Exercito, provido por concurso;
- Um desenhista-adjunto, nas mesmas condições.
Dependencias do Gabinete :
-Um bibliothecario-archivista, official reformado;
-Um porteiro, ex-sargento do Exercito activo.
Paragrapho unico. Além do pessoal acima, terá mais a
direetoria :
-Oito sargentos auxiliares de escripta;
- Dous contínuos, ex-praças do Exercito activo;
-Quatro serventes, ·ex-praças do Exercito activo;
- Tres ordenanças, praças da t• Companhia de Estabelecimentos.
CAPITULO III
AT'rRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 16. Compete ao director, na qualidade de primeira
autoridade do serviço e da repartição :
. a) dirigir os trabalhos da directoria, exercendo acção de
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commando sobre tódo o seu pessoal e o dos estabeleCimentos a
eJla directamente subordinados;
b) corresponder-se tlirectamente com o ministro da
Guerra e demais autoridades. do Exercito, sobre os assumptos
da repartição e do Serviço;
c) propor ao ministro a nomeação de todos os officiaes
que devam ser empregados no Serviço de Engenharia (direotoria, serviços das regiões, commissões, etc.), observando o disposto no art. 30 do Regulamento para os Grandes Commandos e encaminhando as propostas por via do Departamento do
Pessoal da Guerra, para que este accrescente sua informação
sobre a situação dos officiaes no momento. Essa informação
será dispensada quando se tratar de transferencria, de uma
funccão para outra, de official já empregado em serviço diI'ectamente. subordinado á directoria;
d) distribuir os officiaes da Directoria pelo Gabinete e
Divisões, podendo transferil-os dentro da repartição;
e) publicar em Boleti.m as ordens e alterações que devam
chegar ao oonhecimento dos empregados da directoria e dos
estabelecimentos a ella subordinados;
f) nomear as commissões necessarias para o estudo das
questões relativas ao material de guerra de engenharia, requisitando do ministro os officiaes de qualquer arma ou serviço.
que julgar necessarios e não lhe estejam subordinados;
g) designar officiaes da Directoria ou de estabelecimentos a ella subordinados para exame e verificação de material
de guerra de engenharia, distribuído a corpos de tropa, formações de serviços e estabelecimentos militares, quando circumstancias especiaes o exijam;
h) nomear os officiaes que devem proceder ao exame e
verificação annual do material de guerra de ,engenharia, distribuído aos corpos de tropa e estabelecimentos militares, com
séde no Districto Federal e não subordinados ao commandante
da 1a Região Militar;
i) enviar annualmente, até 15 de fevereiro, ao chefe do
Estado-Maior do Exercito os mappas do material de mobilização;
.i) manter com o chefe do Estado-Maior do Exercito, o
director do Material Bellico e o inspector da Defesa de Costa
as mais estreiLas relações e constante entendimento em tudo
que se refere á defesa do paiz;
k) organizar o projecto geral de orçamento do Serviço
de Engenharia, assignalando as obras e acquisições de maior
urgencia, e apresentai-o ao ministro da Guerra em época opportuna;
l) propor ao ministro a fixação dos quantitativos b.ecessarios aos serviços de engenharia nas regiões e circumscripção militares;
m) emitt,ir parecer, mediante ordem do ministro, sobre
qualquer trabalho technico que, embora estranho ao serviço,
com elle se possa relacionar;
n) submetter á apreciação do chefe do Estado JM;aior do
Exercito, os regulamentos e instrucções elaborados na Dtrectoria e concernentes ás tropas de engenharia;
o) examinar os papeis que tenham do subir a despacho
do ministro, nrnitf.indo parecer qnando julgar necessario·
p) impor aos empregados as penas disciplinares da' sua
alçada, levando ao conhecimento do ministro 0s rasos que
exigirem punição mais severa;
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,(,') mandar passar certidões, quando requeridas com dedo fim e urna vez que não haja nisso· inconveniente;
1·) rubricar os livros de escripturação, podendo delcgae
ess•a attribuicão aos chefes do Gabinete e das divisões;
~) providenciar sobre a eüiupra de livros, instruu:,entos
de engenharia e mais objectos, tanto para a directoria como
para os serviç:os de engenharia das regiões e circumscrip~ão
milit,ares, dentro da verba annual para esse fim destinada;
1) ordenar em Boletim da directoria todas as eargas e
deseargas, transferencias de e.arga c recolhimento de material
de engenharia, autorizados pelos regulamentos o inst.rucções
em Yigor;
~~) remetter á Direcloria dn Contabilidade da Guerra as
folhas de vencimentos do pessoal da Directoria, bem como as
de fÉrias dos operarios que trabalharem em obras ,a cargo da
mesma;
·.~) rubricar as contas dos fornecedores, emp.t·eiteiros e
conb·actantes, podendo delegar ·essa attribuição ao chefe do
Gabinete, e enviai-as á Directoria de: Contabilidade para o
rcspüctivo pagamento;
;r) inspeccionar a instrucção technica das tropas de engenharia, bem como a instrucção t,cchnh~a das transmissões
I!as unidades das outras armas;
·'I) presidir o Conse~ho de .Administração da Directoria;
.:) enviar ao mini-stro da Guea:ra, até 15 de março, o relatorio .annual de todo o movimento do serviço de engenharia (directoria, serviços nas regiões, etc.). indicando as providencias necessarias para a realização dos seus fins e bom
andamento.
ArL 17. Ao chefe do Gabinete incumbe:
a) dirigir os .trabalhos do Gabinete, centralizando todo o
serviço administrativo da directoria;
b) conferir e authenticar todas as .éóp,i•as c assignar as
certidões que f'Qrem passadas em virtude de ôcspacho do director;
c) conferir as contas quer tiverem de ser rubricadas pelo
direntor e remettidas á Directoria de Contabilidade da Guerra;
d) redigir o Boletim'-! d'a directo.ria ~ todos os papeis e
despachos officiaes, que dependem da assignatura elo director:
·e) receber e distribuir pelas Di visões a correspondencia·
devidamente protocollada, conforme a natureza e objeocto de
cada documento, excepto os de caracter reservado ou secreto,
nominaln:.ente dirigidos ao director;
f) organizar e fiscalizar toda a escripturaçã-o, serviços
do protocollQ, registro e archivo e alterações occorridas com
o pessoal da Directoria;
g) organizar os pedidos de artigos de ex,pediente para o
Gabinete e visar os dos gabinetes especiaes e outras dependencias subordinadas ao Gabinete;
h) fiscalizar todo serviço do Gabinete e os dos gabine<tes
eospeciaes e dependencia.s; e bem as·sim o ponto dos empregados civis, levando ao conhecimento do direetor as faltas
e transgre'Ssões verificadas;
i) apresentar o expediente, .prepjarado pelo Gabinete e
Divisões, á assignatura do directpr o p:r:ovidcnciar para que
clara~~ão
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não haja demora no· andamento dos papeis que transitam
pela Direotoria.
Paragrapho unieo. Os ajudantes do Gabinete executarão
os trabalhos que pelo respectivo chefe llhes forem distribuídos.
Art. 18. O ajudante de ordens do dirootor, a este directamente subordinado, auxilia tambem o serviço do Gabinete,
cabendo-lhe rrais:
a) acompanbar o uüector nos dive.rsu,s serviços a seu
cargo, execl}tando os trabalhos que elle lhe ri e terminar;
b) attender, na directoria, as pessoas que procurarem
falar ao dircct~m·.
Art. 19. Aos Chefe~ lle Divisão incumbe:
a) dirigir os serviços de suas divisões, devendo ter a
iniciativa dos estudos e da organização dos dados e documentos •indispensaveis á realização dos trabalhos de sua
competencia;
b r ter soh sua guarda c responsabilidade os papeis
sobre que tiver de se pronunciar, até solução final;
c) manter o registo, em livros especiaes, dos pàpeis
recebidos e expedidos;
d) providenciar para que não haja dPnwra nas informações dos papeis sujeitos ao estudo da Divisão;
e) dis•tribuir o serviço .pelo pessoal da Divisão;
f) examinar, sob o ponto d;e vista technieo, todns os
documentos de despeza de obras e trabalhos executados quer
por pessoal <!_a Direetoria, quer dos serviços de engenharia
d~s regiões -e circumseripções militares, tendo em vista os
respectivos orçamentos, cujas segundas vias deverão constar
de seus archivos;
g)
emiU,ir parecer sempre que qualquer modific·atçãD
ou substituição se der, ou fôr proposta, na qualidade, quantidade c preço do material, previstos em cada orçamento, bem
como nos salarios do pess'Oal empre~ado na execução dos
trabalhos.
Paragrapho unico. Os adjuntos executarão os trabalhos
que lhes forem distribuídos pelos respectivos chefes, de
accôrdo eom as ordens recebidas.
Art. 20. O Encarregado do Gabinete de t'rabalhos Graphicos e Photog1·aphicos é o responsavel pela direcção e boa
ordem do servico que lhe restá affecto, cumprindo-lhe :
a)
ter a seu cargo todo o material de desenho e photographi'a,· bem como o archivo de plantas, desenho-s e phoLographi•as;
b) fazer executar os, trabalhos gi'Iaphioos .e photographicos que lhe forem determinados.
Art. 21 Ao Encarregado do Gabinete de Analyses compete:
a) proceder ás analyses e ·experiencias de r·esistencia
de materiacl;, que lhe f'orem ordenadas ou lhe plar:eeenem
convenientes, regi•s.tando -os Desultados em livro espe-cial, que
conservará. sob sua guarda,
b) ter a seu -cargo todos os apparelhos e instrumentos
devidamente classific~dos_, conservando-os em boa ordem, ze. tando por sua conservàção re comm-y.nicando por escripto ao
Leis c1e 101& -
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Art. 24. O porteiro' é o ·chefe dos ·e-mpr:~ados da portaria. üomp:ete-lhe:
a) ordenar, dirigir e fiscalizar os trabafhos de limpeza e
asseio da séde .Q~,,~:fi.r~fnrjª e;.Jm~s d®~n4~ias;
b) manter -e·in pe·rfeito estad-o de cons·ervacão e assei(),
tm1·do~os sob sua guarda1 todos os. obj-ectos de que ~·e l:Q~ fizer
c:rrga: e dO.s. tquaes organizará uma relacão. ficando resp.onslLvel pelos e7{trav1os·:
.
.. .
.
·
'
r) abri,r e fêédlar':na~··hóra;s regulamen~r·es, ~m ~as f):Q~
lhe forem determinadas, as diversas dependerie>iM · da dtre-

ot.Oria·· ·
fl~ ,ir~~~r · c ,e~tr.e~P. · !i correspond~ia, livros, ira:{leis,
ete., que· ·rJhegai·em a .portaha e- prov'id.encJar sobre. a. Hrornpt~
expedição ou entrega do que ·pará isM -lhe· f~ r eob.fiado;: tUdo
annotando em livros espooiaos;
e) cumprir c fazer 1 (1umpri_r. ~\~~ente as ordens que receber do director e do chefe· do· Gabinete;
f) manter a ord~m na portaria, recorrendo, quando necessario, ao chefe. do .. Gabinete.
Art. 25. Aos contínuos compete auxiliar o porteiro,
t.ral~miUir recadoii; .e entregar papeis. dentro da. repartlC}io ou
mesmo· ft_?ra, quaJ.)6).o lhes fôr determinado.
.
Art.·, t!d:., ;Ji}s;.~serven.te~ fa;('ã.o todo o serviÇO de ·um~á•iQ
asspio, bem corwa:.quaesquer outmos· que lhes f~vmn deté~ttnl.:.
nad~} d6 ac.côrdo c·om a natureza de suas funcções.

NO.MJBAQÕES · E BUBSTI'I'UIÇÕES

,,!)tr,~ .~ZT/ Q. d!~E}Cto\··q ntltpó~~(j p{)r Q~cretb; ÇtJ. rJ~lU~
offimaes I:} os tünécwnarws civis por portana c,io m.In~~trQ da
Guerra. nmcti.anlc proposta do direct.Qr.
(ffl .·f!3r~utos (l;l.r~i-Uartls ~:e· ,Cffltn'lipta. .são deBignad!H!, ·demre
u~. ;wtr~e~~;lt~$; ~o r-e~&noot~v9 qu~4'ro., jp~lo .0bcfe do Departa.~
ll),6llt.o QtLPessoal da Gq~rr.a, !>Ql~; s.~teJt~ão do direQiDI' .de
(•n-qen1.1;Ji'i~,.
.
.
o pc·rlciro, continuos e set'ventos sã<> nomeados p;t>lD. di;.

rcctor.

Art.. 2·~. ·O db~f,or serd 5ttb~Ut,uido em sens hnpedimet)~
tot; .pelo offich:~.l ·eff~Jvo do .quadro da directorià,'' que'. Iih~
seja :iimmedíatb na· hierarl}h~: os chefes de Divisão ou do Gáhinet~i ·Pm'' ~e1.1 a~junto mais· g1·aduad{) ou antigo.
: ··
.QuantQ · á~ 1:dJlrui4 ~;ubf';tit.ni.;:ões, o dtrect(}r ~rdenará o
modo. .do f~Rzet~a~. t~ndo em 1Vist~ as convonieJJ.Cias. _dn $ervi(b.
Arl. ·29 . De ftiocto ,geral. a6
~argo~ de cb.efe ~o %~
hin~to e di~ ajqda,f!tfi! de ()rdens são. rlc cop.f;an.ça .i:r;nmechMa
e pe~soai do d~~ooto.t. Entre.tanto, (.) ~ener.a.l direetor tam
à f~culdade Qe, em. todo o tw;npo, pro:p~r a . ~ubstitu~Qij,Q ..<te
qua1qn~r ê:J_ff~e·ial çl'Q ~erviç9 (tq l~Illg;enhf»:'i.a. j~ifica~9 .. p,q,..
rante o mm,I~h~o, : e!J,I .o'fftcrp comr.rm,m ú'U r,eg~:rva.c;l~. os. motivos '(la :pronosta.

os
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ehefé) do' gabinete 'os darimos soffridos pelos mesmos. pu · 0s
cxtr~vios que se, dererp, cqmindica~-fto dos responsa,v~1s; · ·
i~·.=·l~-a~~Y·'~S.C:f.~rh8~~l·:, ~·- ~ai.t6i'acõÓs, cic ~Dti·acta... ·c· S'fll~Hia Q;e
iüslr\hncütós o npparc1hos, com indien.<:ao dos _bolcltWi que
as dctcrminaralll c do-s respectivos rcsponsavc1s;
·. .~)lJ :~ . ter~ c;Jx'~ ctj·~ ~· T~$pecLiv!l· carga, fjCando re~pol_WilYel
dt~tdffHntu• ··é tJectn11ahamctttc pel'ns ruu a:-: ou dl1mnos do que
não tiver dado parte imnwrliala;
-.~ e)

assistir, com os officiaes que forem. designados, ao

cncaixotatiwuto do~ imd.rmwmt.o-R lJllPJ Jll'io <3alJ.ilwLo de Ana1}263:·10-l'em enviad6f; ~á-s· :diversas commissões ou aos serviços
de engenharia -das rf'v,ií)c·~ .p c'ir·eun1scrip1~õe~ militares, hem
eomo à abertq1•a, dus vn-lttmcs rccolhidoô, dP\'CIHlo nesl.Q caso
a commissão verificar fJ estado e conteúdo dos voluPJes e
tts~l~natttr- · ns· rcspónsapilWades das aYaeias ón faltas que
cnéonfrar:··--·
·
' - ' ·
- "
.:.';!
1ÜL 2:2~ .Ao oificial emit.ador, cncanrgado tlq ~ervicr) do
a'lirn~nistr~çã:p,: .iJ1cuml~e.:

a) dosempenbur na

V.~:r•

dircctori-a as funC(;õcs do thes.ou-

c ·~cnlme-nú•i1o~ segundo as . nroser·ipções dos n~gula
mentos para a Administração dos Cot'pos cJe Tropa o Estn-

lJelMimentos Militares o do Quadro de Offioiaes f!onLa·doros;
b) organiztü· D- ~s~ignnr ':JJ!-i folhas <lr- pagamenüJ de i.b;lo
o pessoa,l dft ·Di-reetorla; as· quaes serão conferidas ·pelo official do quadro da mesma, immediato ao director na hieraro~i.~,_,

e· en~regar 3:0 .chefe. do ... G~binete a nota das _importanJ}'ara· pübhcaçao em boletim:
·
c) cffectua,r todos os p~g·amcntos, não S(l ·de vencimentos
ua pe~soal; ~rimo (Je despnzas da Directoria;
(!.tá:s· ~~nd:is;

d) receber c dar o conveniente destino a todos os dinheiros· que p~s.~arem . pela . chreotoria, entregando semr,re 'ao
eAAfê,do-OabHJOf(~ a nota dM importancias para a devida puhll~ar.ão ;- ·
.:. ~' :·úr~ntlizar• ~~ h'T •'rn rlia o tnappa.:..earga rtP todo o rnq.tcr!l;l-1 da Directoria, inclusive o do destino especial (instruff!~1\fn.~i · appal'~lhoiii; material Ül.'! desenho n phot.ogrqpthia),
dlstvibuido ás- divisões e gabinetes cspeciaes e que constitue
eaPg.a uirc-cta dos re.specüvos chefes on encarregados.
·
.··.·Pat•agt•apho ·pnieo. O eon1ador será anxiliado por um
S~\l'gc3nt>~1- ~ux;Hi;n· !flr\ -t•scripJa.
·
Ar i. 23: Ao encarreoado da Bibliotheca c A1·chivo Geral
~ompct,~ :-J•··'·.:

· ·

-· !tthf co1ikbr\·ar em

arcl1iv:o ;.
-

1) i

.

.

ordem, lirnr>~za e asseio a bibHothoéa e
1

-

amhivm>. cnübdosamQntc relacionados e disc-rimina-

d-os, todos os documcnt.o.s recéllhidos;
c) velar pclà rt>p;ülnr escripturriç.ão

1,0 rcspcct.iYo mrupp.acarga c dn registo de ent mda ela ]Jihliotltcea, fazendo ünprimir
o_ ea_rhnlw 1la mnsnm ·~m hc1dos -os imp'l·essos, manlL"icripLos, '08lampa.s e carla.!'i que om. boletim. lhe forem entregues.;
. _di eatnlogar todo ..;; ot; livros logo q11e sejam Putrrgucs á
lHbhofheea;
e) assegtll'lll> o exucLo enmprimeH\1() da~ insfrucç{):es approvatlias pelo ~hr~etor, :regulando o imlCL'JOnamento da btJ.
bliothoca e archivo g-eral.
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Art. 24. O po1·teiró é o chefe dos ,empr~giados da portaria. Gomp;e:te-lhe;
a) ordenar, dirigir e fiscalizar os trabalhos de limpeza c
asseio da séde un di:re.ctoria e suas d~p~n(jeneias;
b) manter ·em perfeito estado de conservação e asseib,
tendo-os sob sua guarda 1 todos os objectos do que se lhe fize'r
r.::trg-a c dos .fftHH'S organizará urna relação, ficando responsa\'Pl pelos c~travios;
r·) abrir c fe"haenns ht)ras rcgulamcnt.ar·es, óu na~ qtJu
lhn fol'em dctenninadas, as diversas dependeneia~ da direel.nr·!a·

·

n~c.()ht-r e r>ntr~gn.t• a correspondencia, livros, p•apeis,
cl.e., quu dhegnt·em á porLaria c providenciar sobre a prornpta.
cxprcliçflo ou rntroga do qne ·vara is5o lhe fôr confiado, tudo
annntando em livros especiaA·~,s:
'') cumpdr f' fazer cumprir fielmenl e as of'dens que receber do director e do chefe do Gabinete;
f) manter a ord~m na portaria, recorrendo, quando neecssario, ao chefe do Gabinete.
Art. 25. Aos continuos compete auxiliar o porteiro,
l.rau.~mittir recados c entri'gar papeis dentro da repartição ou
Jn(~::nno fôra, quando lhes fôr determinado .
.\rt. 2íL Os scr:vente.r; farão todo o Rerviço do I i mpeza· o
ass1•io, lH'fll romo quaosqner ouLros que lhes forem dct.erminado~, de; accôrclo c.·om a natureza do suas funccões.

tl)

CAPITULO IV
NO.MJEAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES

t~ I' I. ~ 7. f) IÜJ'Cef,m' 6 twmcado por l:}ecnHr;; o.-; Ôúmai~~t
officiacs o os ftinccionarios civis por portaria do miuistr.o da
nuena. m,r;'A:ií;;ml e proposl;;t do direct.or.
-sa.rg~ul.os auxiliares .dll es.üripta sfw dm;ignados, detú.re
o~ :pJ•r.tcnt~~,nles ~o re&poc,..f,i\·9 {Jll(l/J•ro, pelo chefe do Departa....
uHmt o (fQ J'cssoal d,Q. Guerra, t~O,I: soUeitacão do direotol' .de
(·n~r-cnl.l~~. . ja.
_.
. . .
o pc·rlei m, contínuos r~ se1·vent.os são nomeados ~lo di ..
rector.
At•L 2~. O dJH•..cfJOr Aer·:\ s"b~Hr.uido Pm Rens ímpedimen ...
{n~ }Wio o.ffirhll ~ffec.t.ivo do quadro da dirootoría, ~Ine ~he
seja immediato na hierarchia; os chefes de Divisão ou do GahinPtr'. por H~'l acljnnto mai8 graduado ou antigo.
Qnnnfo iiF f·nlri.1~ ~nb~:;titni.~Õf\~. o cHrectetr ordenará o
rnndo rir~ faze1 as, :Pnrif.·J ern 1\ i~t.a as ennvrnicncias do ~crvito.
Art. 29. De modo geral, só os cargos de chefe {lo gahi rtdP r· dP n,pulante rlr· nrflens silo rl1~ confiança ir;nmedi<1.ta
0
pessoal do director. Entretanto, o general director tem
a üu~uldado or, em todo o tep1po, prol)ôr a substituição de
quall]lll'l' ol'fieial d~ Kervi(.'o rt1~ J~~rJJg:cnhtJ.ria, justificando pBrunfEo o minisf.ro, em offieio commum ou re~ervado1 os motivo~ da proposta.

Os
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EMPREGADOS CIVIS DA DIR.KC'l'ORIA

Art. 30. Os empregados civis da Directoria gozam .dos
mesmos direitos e . estão suJeitos aos mesmos onus e obrig~
çõe~ que os da Secrcturia dL" Estado da Guerra, de categor 1 a
igual ou equivalente.
Assim, em tudo que se !'efere á posse, desconto, tempo de
serviço, penas disciplinares, destituições, férias, licenças e
aposentadorias, lhes ~~erão applic.aveis a:3 disposições regulamentares da referida Secretaria.
CAPI'rUILO VI
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 31. A directnria terá um conse!ho de administra.;,lãO,
cuja organização e ful1 Cciormmento serão regulados pelas disposições do regu'tame11to em v.igor para a administração do~
corpos de tropa e es-tabelecimentos militares.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 32. Só poderão exermtar obraB e trabalhos de engfl··
nhal'ia e ser nomeados para os quadros desse serviço (dire..
ctoria, serviço das regiões, etc.) officiae~. da arma de enge-·
nharia. Comtudo, em caso de falta absoluta, poderão as obras
e trabalhos ser confip.dos a officiacs de outras armas com o
curso de engenharia..
Art. 33. Os . officiaes da arma de engenharia não pertencentes aos corpos de tropa com effectivo e que forem dispensados das c.ommissões que exerciam, ficarão, até ulterior
nomeação ou designação, addidos á directoria, onde farão
um estagio de serviços technicos no gabinete, divisões, fiscalização de -9bras, etc .
Al't.. 34. A dir~·ctori:). organizará as bases e especificações para regular a licit~ção e os contractos de obras ou
fornecimentos de mat~riae3 de construcção em todo o territoriH nu paiz., respei4-:.tdas :1.s disposições do Codigo. de Cont.al;L.idade Publica, e aJ sub,netterá á app:rovaç~o do ministro.
J'~Iiodicamente, essa; basr~s e especificações serão revistar-;,
dPf. endendo sempre üe approvação qualquer alteração.
Art. 35 . Nenhuma modificação poderá ser introduzida
nos edificios em que aquartelam corvos dP, lt·opa ou funccioIlam estabelecimentos militares sem audiencia do serviço de
engenharia (directoria ou serviços das regiões e circum~rr~pção) . , Approvada-:; as modificações, as obras serão executadas ou fiscalizadas por official do serviço.
Paragrapho uni co. Sempre que se tratar de construcção
ou modificação de enfermarias, hospitaes e outros estabele-
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cimentos sanitarios, c) direc~or de engenharia ou o chefe do
l:;erviço de engenharia da rpgião ouvirá, por sua vez, a autoi'idade correspondente do :::r~rviço de saude.
Art. 36. Na directoria de engenharia não poderá servir·.
como addido, á disposição ou sob qualquer outro titulo, official que não pertença á respectiva arma, salvo os officiae~
r.ontadores o reformlldos previstos no presente regulamento.
Art. 37. Haverá na directoria. alÃm do boletim ordina.Iio, outro confidencial, para qnando se tratar fle assumpto~
dessa natureza ou r~;,ervados.
Art. 38. Toda a eorr,;~·pondencia td'ficial será encaminhada e todos os assumptos tratados, mesmo verbalmente, por
via hierarchica. Nenlmm doc~umento póde ser entregue. on
delle dado conhecimento ás partes ou intGressados, sem autorização do director de engenharia, a quem tambem será im-·
mediatamentc r.omnwnicarh qnalquer solieitação, por ventur~
recebida directamente de autoridade de categoria igual ou
i=:nperior á sua. por officiars ou fnnccionarios da repartição.
A infracção dessas disposições constitue falta disciplinar.
Art. 39. E' expressamente prohibido entregar avisos
officios ou outros quaesquer papeis ás parte sou interessados, ainda que se tratr~ fi .. fnnccionario~ f)llhHeos. do Ministrrio
ria Guerra on de outro qualqlH'I'.
Art. 40. Com excepção do dircctor. nenhum offir.inl nu
funccionario da Dil·cr.tm~1a poderá receber pessoas. que o prot>urem, na sala em tWr t.r1.balhr: ahi s6 serão a·flmift.if'J.~A-4
aquellas ruja presen "l ~~'.l~l f'XiP·irla nn <::.1• jnstifiqllP por rnrr~c:.idade do serviço.
Art. 41 . Todo .1ffkial da arma de engenharia. nomeado
ou dispensado dP ear~o on funceão qlW acarrete muflança d~
destino. dever:í se aprf'sEmfar :í. dirertorin .~i s0 nrhm· no Di.~
tricto Federal ou por ellf' transitar.
TITULO 111

Serviço de Engenharia nas Regiões e Circumscripções militares
GA PITHLO T

;

OB.TEeTO DO S'ERVTÇO -- 'ELEMENTOS DE EXECUÇÃO

Art. 42. O Serviço de Engenharia nas Regiões e Circumsrripr.õrs militares. r....onsü:;te rm:
n) ahastecer de material do guerm de en~enhada os corpos rte tropa, estabelecimentos c commissões militare~\ P exerr.er fiscalização sobre a eonservaoão des~e materi,al;
lJ) provp\r á organir.aeão r consPrva~fio ·dos dPpm;itos de
mnhilização;
c) prnjectar, orçar e exr•entar on fiscalizar as ohnas milil:urs nece~lsal'ias na região on ~ircnmscripcão:
d) nonservar e velar peloc;:; ptropdm" naciona,es a rm·go (),1
Ministerio da Guerra. existentes na Região ou Cireumscripção .
.\rt. lt:1. O scrvir,o (. dirig·ido por officiars da arma de
engenharia, nomeados pr.lo ministro da Guerra,. mediante pro-

a

'~os Ui' 'tlb 'tlifléct~~~ '(Ú} · ~ii'g<enhàrHt' qu~: obséí'"VaM fb,. ·sl,\li~t6 (no
art~.r: ao
reMUHilli~ntô tHtta ,o~·· graritü~5 ··co)tiffiá.nctd~: { :~s~Hm

·tlo'
distribuidos:

. · · · · : .. ,.. ,,., ·.· · · ·

.· ··· ' ·_ · ·...... ··

-t~·~--~!~ti~~~f.,}
;ii:_;é
éã~' ~~t~~~~s,; ~Jli:fti.~~·~
t~tl)cJ~ff~~e._ J.ad.-~
~· i
'T. .. . . '1 at' :
...
3

'Jjli;j_' b'

l\

(j

''

.t~netit~' àu:ti'

•. ,l.l

.

. . .

.· ..

J. .

.

..

. .

p . ,..

'.

.
. ·' .·.
. ; -~~aiC .' 8tna;à Reg1bes e na. Clrcumscripção Militar de :Matto
<i~ô.~SS ';7.""' Uni mà~o! .. chefe do serviço; um capif.ão,. :adjunto;
utii i tenente, aux1har.
. ..
.... , . . .. .. _ ., . ..Art.:. 44. ·O pessoal do Serviço de . Engenharia faz. pàrte
1
,dfo. qgar,td ~ ~ene'ral da.. região ou circumscrip<}ãQ militar,,":·' ..
.... :.O .óhere do s1ervíc·o é directamente subordinado- -uo · commandante da· 1~egião · ou oircumscripção; mas-, .. sob o· ponto de
v.ista:-.loohsi~-·ao--diredo:r de .. engenharia, de quem- é- PeprerBen~ante -r.egional· ·e 1 como tal; l"esponsavel immediato pelo; fun·ociooamento-,no serviço na Região ou Circumseripçlo. · · •·· ... ·
· ·Art. ·45~· ·Ao ehefe do Serviço de Engenha:ria são direr.ta.men\e subordinadog oR depoSioos (éxc.epto ·os lige.dõs• abs ba-talhfíes de· etl!'enha.ria)' e ·em geral· tod'as as ébmtttlssões e esbabeleoimentos ,do , ser'\riQó que, · pm· ·este regttlamento, ·pelos
seu~ propribs ou í:tinda por instruccões especiaes, não ·o Bejtün
á direotoria.
..
· ·· · ·
·
Art. 46:· O oargo de ehef~ do 8~·rvico ct:e Eng~nhá.ria é
privativo· dos: officia,es ·dessà arma.; na faltá.: absollitá; ·ó ·6ó'rlinit~rttlante da· região poderá ntrrrteár para exérool-o intétirianumte officlàl ct:é btlttá à·'rrrta com o bur~o de ·engenharia e,
Qe ptreferencill-, já ·empregado no quartel genel'aL
·.
. · Art. 47. · O ·chefê do Mrvico àgirá sémpre nos forneeimeritos .bti. recollíirtientos de in:iterial segundo as ordens do
comltlandanLe da região mi· circuiílscripçâo militar. . · .•.
Os pedidos ou guia~ ser.âb. dir~ctalnentê imcaminhados,
pelos corpos e estabelecimentos, ao .referido chef·e que, com_
sua informação ·e.scripta; -{)S'·!rubmetterá ao commandante da
região; mlite os despachar!t c.om·o achar de direito, autorizando
ou MO o fornecimento., on recolbimento, ou ainda. tmosmit:-firtdtf Hs 'd6cuirlefi[ó{ á&
de: ~Í1genharh( ~i fÔr o cMb.
Art. 48. P~ra a execncão do serviço, o chefe disporá de
au~iliares de ·e~cri~ta, ordenanças, em~re~ados militares, .'artifiCes e operartos. em numero que vrur1ara com as ne0ess1dades e ~!7'-~-, f.i~~~o __ no9 .!I)B:PPa~. annua_es ..~e effe~tiyo~_.
. u,

director
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Art. ·49, ~Ao :.ch~t~ dô. $e:f{tico de Engenharia cpinpete:
. a). di'rigir ·o .SHrviço de Engenharia da respact.iva região
ou circumscripção militar, devendo tm a iniciativa dos\estudos
e da. organizaQão· ·dos dados · e documentos ind\spensaveis á
realização dos 1rrahal1hos dt> sua competoncia;
. b) leva.r -ao conhecimento .. do commanrlante da região
ou .. cirournsoripção e do .chefe do Serviço de Est.ado-;Maior todas a.-; . ord.cn.;;É. instrucçõf's ou. r.ommnnicaçõe", emanadas da
P.i,tectp:r.ia, Qe .;.lngenhar.ia (}.. que jntsressem ao seu ou .ao.~ outrds Mrvlcos, corpos de tropb, estabciecimenf.os mililares;
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c) yelar pela ~~~oução das ,ordens. ou instrucções t:elat~ ..
vas;- ao .serviça e emanadas da Di:reetoria. :de ;Engen1haria. ou .do
commando. da r0g-iãp, soientificando .,o.. commandante de .todas
as irreg11laridades que observar c auxiliando-o : tam'Qem. na
previa~ das noo,e1aidades da~ for.c}Qs, pa~a .que. :esta ..autoridade
nos~ a· 'fír0--v·iàen~iaP· a:·1l'espeita- · de 1-u.QQ,.
·
··
tl) P~fo'rçat-si:l por mant.er Mnvenif'htemcint.e ns provisõeS do~ de\')os'Hos· que fortnh rrcrtrl()s. t~rttio ('n1 vista a cónMJ.l.
htição das· te~et•Vf!S de ~iH~rta, ttue lliê ·forem presçriptàS, e à

RáftRfá~ão · niJÍ'ma1 do~ pedido~ dn~ rórt1os tlr tt'btia · ó
1rcimcnto~ militares. diri,g\nrló pnra ·ls~t\·-~blí~' petlfdhs

·ésttibe-

·n ·'TJír~:...

rlóri:t dt> E'rtgerthtttnt irtsádos r>clH' 'ól5Wlihánliahfe"f1á í·.egião;
.
é) procerl~r annuall\lent.~ ao rxtltnc c verificaÇão.. ao,.fu4~

terutr dP gnerta

d~·

engenharia. ·;m

da directori.a ~". prPyia antQrir.ação

à<f~lWtlt\. d"óhi':ã~· itl~t:r•ütclSes

dó. r.ortiriiaridarite

Ha

re-

giito! .

.
. . .. . . . .
.
. f) ·c;mHHr narecer acPr~á dó~ ácéidentes occorridos r.dth

no

c.ngenharia. Sllj~itanrlo-:Ó 110 cst.n.Õo C reSoln6âo
.
: . · .
.
. .
. ., .
. ·· à! !rhcàriiii1lh~r ~. . ni~ect.ôria dP E~genha~ia .. os. Jle~idos
qt1e iíiln· flo~§·aríi sétt··~átisteifo~ nrlo t>eposHo llrgional, 1nformani1o ....·os corrvehimitementé, ·apó!ll lhp,s·v(!rificar a exact.fdão e
eonfbT'Tnirlarle uom 1 ; li~·· orãeni:r · ém· vigor. r devolvendo.1tiE! ,·tios
interl'!~~ados:· 'Para ·a· necessaria · ror:rec·r:-n-o~ no r-a f! o do P-rr(J· oh
divergetícia; ··
h) prestai' ao commandant.r. r. ao ehcfe do ~ervie-o · "do
R~tado-Maior da região, bem como
á Directoria de Engenharia, todos os csclare0imr.nto~ e· informaçõe.;; qur. lhe forem
pedirlos;
i) rubricar os livros de escripturação do serviço;
.i) org~!}~ar, c .ma\lt~r, r.m. ~iay. ~~I.la:.car,gl.l. no ma tcría 1
ilf' cngenharm em depóStftl f' d1str1bmrto aos corpo~ de tropa,
formações, srrvi~.:os c cstabelecimPntos militarrs. PxistrnlN~
na rcgiã~ o:u,. cj:rpl~ffiS.CT.,V.C~Q.i .· .,> ",, , . , _ .
.·
. . i..
, .! .. ~) .)J~oy~~ertc'~H': .,~qHt.o ,.d!J .~mrW~M~l}t.e. ,da:. regtao .. ,qu
r-1 ~Gp,V~SêrJP.ç~Ç) pàr.:,t .(lli~ .. seJüm, .en'\fuldtlS· ,regul;~m.l:'~t~ .. nJ:> 1 i:p!~i
m~fr.o .~ihde ~~rtâ _li'im,~stre, .ao .. r.e~~ft~f~yo. q\1artel-g~pepa ",os
nillt;>Pl,l.S ne.çes~ar10~. ~ exPcuçMn e. ver,fJC~Ç.ãQ · r1r:> trabalihq refor.ldo hd, ~lf:ór.a .~ri,t.erior;; .. .
.
.
.: ·
..
.·
.l) .~elliO.UPr, i á ~:f>..ir.e:óioria do)~.l)o-e.tthn~ia,, o. vd,IX\c.\tr ,rli~
dP cada sAmestre, .C)~Pl!l. ~o .. r;n~vva:-.c~.rk~ refenno na. ahne.a.J;
··m;)f, or.g~J!Lizar· ()., !fl'HlA.J.f\P em dia. os . map·pns fi-6,-mat.erial
df' mobili?.açã.0, f\nt.regando-nn ·Ppoca .marc,.anR.· ·uma· via. tto ·Se~
viço de Estado-Maior ·de. r.egioo Oll·oir.cum~cripçfifl e -env-iantln
ontl•a, n J)ir-PdJlrin .. de Enllrnhariai·
·. n) organizar ·e anviar annualmente ú Directoria de!::Enfl'Pnharia a estatirl.t.ioa dos ·estnbP-1rcimPnt0~ f\xi·~fpnf rR nll··t.PP~~-
torio da. região ou oircumsoripção. que p-roduzem ·ou poderão
TH'Qdur.ir .mat.rrinl fie ~uf'fra rln. flngPnih::win . Urr-rln~iv.()·,, narn.
via-cão· fnrrPa o navega.ção fluvial): f'Rtudnndo ·fl nroponrl-0·· :í
DirPctpria ~s .mepldas n~cessarias para a pre.par~ção da sua
(~\·Pnt.l,ml :lfl1PlJaçnó 0)1 adapbtr,fio:
?) n:rgtmi~at... f' j-nrlnfpr ~m rli~ J) lÍi~ppá cb~ VÍ~R .flr; ~~otn
J'rrllTIJC',flÇffn_(vlaran ferrea, navcgarao flnvinl, PSfrnrlns. r]P rorJaa~m) da .rp~ifín .~ü ntr.~lln)scrir1rh~. r.nvinwtfl nnnlinb\~i1lf'
n n1rPrlndn rlP ~ngenharm Htna r1'ipw ar,omrnnharln da csfnO.

material

dn fiir~M.ot\a:

r:
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t.istica do matrrial, sru r~üado clr conservação e o das vias oermanente~, providencias necf'ssarias' para melhorar .as rêdes
durante a paz r para mf'lhoral-as P conservai-as a partir da
mobiJ ização;
p) projectar, orçar c executar ou fiscalizar as obras militares, segundo as ordens e instrucções da Directoria;
q) org-aniz:u o rflrlastrn 0 tnmbarrH•Jltn dos nrnprios nacionae~ a cargo dn Ministerio ·da (}uerra, existentes na região
ou ·CÍJ'eumscripr,ão, preparar as plantas necessarias n::~s c~:;
calas adaptadas, os dados h istoricm;, projrrtns ih~ obra;;, r~,c~.,
e enviar cópia de tudo á Directoria;
r) organizar e remetter semestralmente á Directoria uma
relação dns materiaPs de construer,ãn existentes no mercado
da Região, com os preços correntes das praças e as importanf•ias m,;rJias da mfi.o ih~ ·obra:
s) apresentar á Directoria, até 15 de setembro, o orçamenf o da cJrsrH~za. :1 faz r r no annn sPp:n intP I'Om o pRssoal 0
mntPrial necessarins ao serviço:
t) apresentar annnalmenf r, até 15 de janeiro. um relatorio minucioso dos trabalhos Pxecutados no anno anterior e
fio Pstado de conservação do mat.erial, proprios nacionaes, etc.
Al'f. 50. Os adjuntos e auxiliares do Rm·viço de Engenharia flns Regiões c Circumscripção militares executarão os
t.rabalhos que o reStpectivo chefe lhns determinar ou distribuir, roncel'Ilf'ntes :ls att.rihuiçõrs n nncar·gos que ]i'J'l"' oompetem.
CAPITUJ.JO TII
CORREAPO'NTIF.NCTA F' REl,AÇÕF:R DF: SERVTÇO

Art. 51. O ehefe do ,Serviço de Engenharia se eorresponde e entende, verbalmente e por escripto, com o commandante da ·Região ou .Circumscripção o eom o c.h-efe do Serviço
do Estado-Maior, coordenador de todos os serviços do Quartel-General, aos quaes informa sobre o material existente em
deposito ou distribuido e seu ostado de ronservação, obras
em andamento, etc., propondo us medidas ~que julgar neeessarias para o bom :funccionamrnto do serviç<O.
Recebe d irectanteittc do ·ron11naridante da Região ou transmittidas. de ordem deste, pelo chefe dn Serviço de EstadoMaior, as ordens necessarias -para a execnc:ão.
1Paragrapho unico.
Nos assnrnptos .i6 resolvidos ou regulamentado~ e que não exijam aeto de commando, o chefe
do ,E=ervic:o de Rngcnharia ·pórlP rm•rpspondPr-se directamente
com os outros c.hP.fe de SCJ'viços do Quarf rl-C:r~nera1 e com
os f'Ommanflantes 111' unidades nn ,·hrfos df' cslahclecimentos.
Qllf' :o;P a·chcm soh a .inrisdicç!'io do rom'n:llHiante da Região.
Art. 52. Em tudo QtH' sr r~ff'ril' <! ex:ecnçfío techuica do
SPrvico, o chf>fr Re entende e cnrrrspondo .dircctamente com
o direetor dP Engenharia; crnnprr-lhe. pnn'm. submetter ao
- -,,isto -- do r.ommandanf.n fla 'TlPg-ifín tl'> documPnto-; ou
mappa~

qnP

t~nvi:lr

" no --- sr:ienk -- ns qtu• l'l't'I'IH·r·.
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1Paragr3JPho unico. Si as ordens ou instrucções, recebidas
directamente, affectarem dP qual•quer modo ás unidades ou
estabelecimentos da Região, é indispensavel a autorização do
commando para a execuçã.o. dada em boletim regional ou em
despaooo escripto.
CAPITULO IV
EXAMES E VERIFICAÇÃO DO MATl<"~IAI.

Art. '53 . Os exames e verificação annuaes do material de
guerra de engenharia Rerão feitoR df' accôrdo com instrucções
organizadas pela Dirert.oria de Engr.nharin r app1·ovadas .pelo
ministro da Guerra.
Art. 54. Serão executados pelo chefe ·do Servido de
Engenharia, seus adjuntos e auxiliares, segundo programma
fixado de commum accôrdo üom o chefe do Serviço de iE.stado-Maior e ·que. depois de approvado ·pelo r.ommandante da
Região, será publicado em boletim regional.
Nas Regiões de guarnições muHo numerosas. o respectivo
~ommandante poderá pôr officiaes de engenharia á nisposição
elo chefe regional para auxiliarem os exames.
IParagrapbo unico. A verificação do mat.erial dos corpos
de tropa se effectnarA apó~ a terminação no anno de instrucção.
·
íArt. 55. Os exame~ sPri'ín n~R1stidos tpelos eommandantes
de ibateria. companhia. eR1qnadrã.o e forma(:.fio. officiaes de
transmissão, encarregadoR nf' matf'rial, etc. Os resultarlos ficarão reg-ist.adoR no corpo on estabclf'.r.imr.nt.o c na c1hf'fia (lo Servico, e os mappas 011 t.crmoR f.prfio as asRi~nnt11ra~ no officia.l
crne procedeu ao exame I' do ·QUr- assistiu.
Paragravho unico. Os Pxames n·o m::ttPrial ::~. r.argo dos
batalhões de Engenharia ( inelnsiYr' o Batalhão Ferro Viario),
quer o distribuido ao enrpo. crurr n existente no Deposito \Rlegiona1, .serão assistidos prlo fisr.n1 dn batalhão. qne assignará
os mappas e termos jnntamentr. rorn n offir.ial ·rlo servico encarregado do exame e vcrifir.n~fin r' r.nm o r~'srnnsnvrl fl.fr.f'r.t.o
pAla conservação do matrrinl.
Art.. !56. Tf'rminados os Pxamcs. o r.hefe rl.o 'Serviço
apresentará ao eommannantr nP T'rgião 11m relatorio minucioso para as providrmr.ias rlr orr'lf'm anminist.rat.iva e disciplinar que forr.m m~ces~arias. " n11!rn ao d1rr'('.{or dr "Engenharia
para as provirtcneias trrlFniens.
Art.. 1:-í7. Os cxarnrs annn::l<'S do mal rrial 11ão 1)1'P.indieam
quapRqurr outros :Q'llf' 11 nirreto1' ,1(\ nrw:rnharia. r'IP accôrdo
com -o eommandantr fln np~·iiío. ma.n!lP prneNlrr Pm qualQUPr época rm qur sr tnrnr prt>eiso. prlo Rrrvir,o rr.gional ou
por insncr.tnrf'~ ou l'ommissõPs PsnceialmnntP nrsignados.
Ar!·. 58. ·"?:na os rxamcs anrm::tes ou extraordinarios, os
corpos de trnpa ou 0stahPlPeirnrnt os flÕem o pf'sRoal e mafrrial JH'CP:-'<:;nrino:: ;í. di:::nr•c::ir:fín do r,·ffieial l'nr<lrregado de
l'('a1 izn 1-M .

·

·oBRAS MILITARES

Art. 59. Comp<'[e ao Servi1:o de Engenharia das Regiões
e Circumscripr,.fio Militares projectar, orçar e executar ou
fisealiza1: as obra" milif ád!~. ~r~lh1do as nrrlens e instucções
do director de Engenharia.
Ar~. 60 ... -~p~rova~o ,1Jua1quer. orçam~nto e autorizada a
execuçao das 'Hbrct~ ticrltro do cN\difo respectivo, o commandante da Região ou Circumscripção, mediante indicação do
chefe do Serviço de Engenharia, designará pa~a diJ;"igil-as um
~d~·~~h~~~~u .. ~uxil~n.~.: ~o ímrvftn ·sob a immedi~~-a-·fisêàl~z.~~ão
., • r. Paragrapbo unieo ; · ·O ·dírector d~ ·· Ettgebhattà, ·· .'tt!AIIdo
julgar necesE:ario pela natureza especial das· •"Õbrr!"B "t)U · ·-~~
...nu:mflf'o.. avultado;· podetá· · propôr ao ministro· a ribmêa.bão de
of,fic.inervqu .('lommissões · i:lé officiae~ vtiht dirtgil..;.n~; ~~MJ)Í't~,
porém, -sob·· a- autoridade e fiscalização do chM~ do Sé'í-ViQo
de -Engenharia ·e observadas· as regra~ rtormlies dé ~:keéth~fio
rlo .cu~rvico nas RegiÕes e Oircurríscripçilo · militares.
:c .. · .
. .: ... Ar..b. 61. "'~qtdos o.s tr.ab,alhps de ..rnegnharia, .acompanhafl:d~. ~t\s: .n~ces~~tria.~.. it).forl1laçõe~ 1. serao remeHidos . em· dutpla
vUi'!i b.iteetorià e 1pb.e_ deceraq .ás prescripções .estabelecidas nas
instrucções. espeéHH~s. l>rqceder-:-se-ha do: ,.mesmo modo com
.,\~ltá~' a.f Tl)9.i:H,fi<}acõPS ,i,htroduzidas ulteriormente, após a remessh CÜ durante a OXPCUÇãO da~ obras.
. ··
Art. 62. Havendo adiantamento de dinheiros, todos os
-dlmnhtentM f1e tl~~fH:c>~à· ·(é6nfà.s de tnat~rlál, fblhas de í:)essoal,
· étc i);~ bettr como ·o~· bal:tncetM ··córresyHlhdétitM; serão ó&anizadbs de 'àuMrdo com as· régrM ài'ló~tàdá!:i pela DiNmttii'Uf"de
Eri~etiharla P, -remf!t.tirlM. ttt'l~~ a hncMsariá conferêficta t@Ob'ô:lba
no ·Servi c• ·Regional. á repttrtição fiscal cornp~t~nte tmrã a
respectiva prPst.ação ile· ~ontas. em ta.nt.M via.s quantas · ·ns
etigistas pelos r~rniamentos d~ fazél'lda ~ tJrgarHznndo:...~é mais
Urila~:par::r U á.rchivo dá DireetotilL
· ·.· , Parftgr~tphn tini c(\~ ·Si rr artiant.ament() fôr féitó pelo proprto· rtirector de 'Engehhárh1 a prestação d~ bóntas ter&-Iogar
p{'rante ·ene; c:ibP-ndo-lbP- ~nviar opportunfl.mente os ·aoeumentQ~ tP,sp~etNós â renartfcãn fhmal comnet.enté -par:\ s~ tle!o'IJrigar da responsabilidade qur. lhn houher peU1 a.pplicncfltt da fmt1ort.ancia receb-ida.
.
· .... Ar.L -631 Quando.- ·por falta absoluta de of'fiaiae~ fôr.-, o
proprio chefe -do Servir:o rle· Engenharia g executor, daB ob~s,
a -oonferencia dos rlocumenfos sob o ~onto de vista techmco
sPr:í. feifa pe1n 2• Divis~n fl:t DlroctorJa. .
..
. Art.. 64.- Nm; r~paro·s f' flnaesquer moflifir.noões introdu'- idas -nos edificios om quP a11ua-rtnlam corpos de tropa .... ou
funccionam. ~stabolecimPnt.o~. milifnrof:\, serfin T1:mrosamenle
obgprvadaf:\ aR rlif;po~icõ{'~ elo nrt. ::15 .c seu paragrapho.
ArL· ·· 65. As obraR podem. sr.r executadas:
rr-) por emp-reitaria. merlittnte contractp precedido d!' .concurrencfA~ segundo as..;. disposu;~es. ·do Corlu~:o de ÇoTitabthd~<le
Puhlica e as in~trncçoes orgnmzadas na D1rPctor1a de ~()fltá
!lHirlade dn Guerra para servir~m rle norma nos processos .de
concnrrencia c contractos;
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b). pelo·:srstema ·tni::rto· de :administraollo ·~e

varciaes ,. :

:empreitadas

r.) por administração dos eng~nheiros que deU ás · fo"rem
::mcanegados .. i
. Arf.. on. Nà ·1 .. ti~~Hí8 .Militb.r, tott~~':as obras· tib"Vaa é bs
tJ ahrtlh!·~~ ll~ t-~fi.sth16b!1p. ôú t~~9pst.r~ec~b para à s.e~yito ..~.e$
~~Ih~lrr,Jtn.dlt.os ftfth .It~pe.~drh~.tis. ,do c.bMtnando. da reg,ão, serlo
~xeP,tlfàdn~ sófJ
iiScáhzaç~o dit·edâ ih. DirMtbrià. d~ ~ngenharia.
··
Art. ô7. Os instrumentüs necessarios para os tra:balhos
rlc engenharia serão forneciQQ~. pclQ Deposito Central de Matrrial d~ En::n~nharia: os artigt.)~ de ~xpediente, adquiridos pela
verba- Eventuaes -da obra respectiva.
Art. 68 .. Nas obras ·feitas por administração em que for' em rmpre~adas pr:1ças ~o ltxercitn. ser-1hes-ha abonada em
folha r·~prrial 11ma grat.ificação variavel entre os limites de
tffiOOO r. 2~000 rliarios. a jui~õ ~du official encarregado, confol'llw a nn!nreza rlo serviço e capacidade de trabalho.

a

C1A PlTULO VI

Art. 69. Todá ~ trat1Sféi'!~·I1~ia de ttlaterialde utná. pnta
niHrá nrtHhidé, Mtali~lecitrt~nto·· óu Mrtitni~são• 'sei:'â'- hnrt1rdiat.áttierlte· cotti:trt\h\Jeádâ~· pelo!3 tràttiHes regttlàtnênta~~~. §. Dh'éct:rí~fh ·d~

F.rtgehhé.H•L

• Ar't" 7o.

·

· ··

A~. âeA~!irgas Jle tnat~riRl

·.

··

de. ehgenlHtrfa.

··

a ~nr~o

ri~~ }.o~\1()~, 0e}f(ii?~;· ~-~Hlllel~:~. irrt~JH.ós .e eorn~iss~~-~; :,t>o,r.',·~:t
tru,·w tm 1rln tJ llzMaH, s~t1i:, t.n·rrfhl~tn Mtritttum cnrla::. 1mmrH mf.amente á Directoria.
. ·.. · . ·
..
· · ·

_-ptu~~\i:.~h.phh: uti.icti.'.'J~0rtBctl. comthútii~ãçiÍo, c ~empre pe~os

t mrrHtcs ~cgnHimmitat-ês. ~~~rã feita prc:-ilos commandantc~ . de
corpos c chr.fcs ou ·rlirectl)rN' dc e.stab1~lecimentos tiu comttilssões, :<>m todas as rlescarga~ antnri~ttda~: pelo ; · t'egnlamento
para a .-\dministra\ão dM Gnrpos de Tropa r Es.tahelAcimrmtos
l\f!!ita!'les.
,
Art. 71. Quanc.io sr. \·erificarem estr-ag-GS· ~m qualquer
m:ünl'ial. em conSJe.qnencia de Uf!O ou. de· aeci~ente .. ineV"ita"'lP.l,
os consc1hos de administra~~ão dos corpos de tropa,· repartições r. rstaholf'.ciment.o~ m1Ut.areA· pag~rão ns repnros ncc"ssario·s.
. ... ..
.
Paragrapho unico. Si os recursos -dos cofre~ dos referidos conselhos forem insufficientes para custear f.aes despezas
o~ pt>ditlbs .f'T,r fr.páf'.nFf~nrãn enrnminhnrlo~. por via hiornrchira. <Í Dirrrtoria do 'Rngr.nharia, qnr os ~mhmf'Herú com sPn
parecer ao ministro da Guerra, unica ,antórltlàde ~ompetente
pnrn ordP.nar a !Íitnf n:tPcliÇ:\0 pela~ vcrbh~ dn .scttviçó.
:\1'. 72. Nnc:; mrnrõrs cl" matr.l'ihl de g-uerra rlr f'n.!!'rnharia (pedidos, gnias; etc.) r, na execu6ão das ordens relativa~ no mPsmo devrm s~· ri~nrn~à'fhentr. oh~nrvatlas n nnJllt'nrlafnr:1 rcgu~am~ntar e as inst.rncçõe.s rm vigor. rlP mono
r. PYitf!!' fe1r111~c1mr.11tos incmwpletos 011 P.m dnpHcaln. lanc:·amrnfos confusos. etc.
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Art. 73. Nos mapuas dr mate.rial de mobilização só serão
mencionados artigos c'G\mpletos e em estado de imme.diata
utilização .
Art. 7 4 . Todos os corpos de tropa, quarteis-generaes, estabelecimentos, repartições e .commissões milital'les communicarão sempre á Directorh\ de Engenharia as ar,qui1sições d~
artigos que entrem na classifieação de material de. guerra dl3
.engenharia, afim de .serem os mesmos ·lançados devidamente
nos mappas do se.rviço.
TITULO IV
Deposito Central de Material de Engenharia

CAPITULO l
ORGANIZAÇÃO E FIN R

Art. 75. O Deposito Central de Ma.trrial dP- Engenharia
(Dep. C. M. JiJ.), com séde no Districto FedAral e rlirPctamente subordinado á Directoria, tem por fim:
a) arrecadar, guardar e conservar o material dP engenharia que lhe fôr remettido ou rooolhido;
b) assegurar o fornecimento aos serviços, corpos de tropa, quarteis generaes, co:mmissões, estabelecimentos e reparticões militares, de instrumentos de engenharia, ferramenta
de sapa e de parque, material de transmissões, ferro-viarjl)
e de p{)ntes, material de destruições, artifícios e material de
signalização, etc., de que careçam para o seu funocionamento.
instrucção e mobilização.
Art. 76. O Deposito 1C'entral abrange tres parques de
material e nma Srcçã-o de RPmanescentes de 'M,ateriaes de
Construccão:
A) Parque de Eng•enharia:
a) ferramenta portatil de infantaria;
b) ferramenta portatil de en,zenharia;
c) ferramenta de parque;
d) equip!agem de pontes;
e) pontes desm-ontavAis de estradas;
f) material dos dispositivos de minas;
!/') material para orgrmizaPÕe!=; defensivas.
B) Parque de 1'elegraphia:
a) instrum(\ntos de engPnharia (fopographia. inclusive);
b · telephonia:
c) telegraphia;
rl) radio-telegra}ülia e l'ad i o-f ('\ephonia:
e~ material de Hirmaliza~ãn:
{) pomhacs militares.
;C) Par.que Ferro- Viario:
a)

forreas.

rnnfrrinl pnrn cnnc:frrl('r:ão r· f'Xplol'rH:!in

fl~

via~-
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Art. 77. Para a boa execução do serviço o Deposito Ceutral disporá de uma pequena officina de encaixotamento o
do material necessario para os transportes, c::nbarqne:-; e de8emharques, que tiver de executar.
Paragrapho unico. Desde quo u de~envoh inH'Illu do :::-ervi'.'O o exija, poderão ser ereadas no Depo~il.o Central officinas de reparação do material, que se regerão por instruc.ções
cspceiaes organizadas pela dil'ectoria <' appt.'ll\ :ula:-~ ]Wln n1 i-uistro da Guerra.
Art. 78. O Deposito Central serit ilalarweadu aunualmente e inspeccionado em épocas indeterminadas, por officiaes designados para esse fim pelo director de engenharia.
Nas inspecções .serã'O julgados não só o estado de conservação de todo o material exü;tentc nos parques 1como tambem
o dos edifícios.
GAPITULO Il
PESSOAL DO DEPOSITO

Art. 7Y. O pessoal do Deposito Central de Materiai de
Engenharia se comporá de:
- Um director, tenente-coronel effectivo da arma de
engenharia;
- Um ajudante, capitão effeetivo da arma de engenharia;
- Um thesoureiro e almoxarife, offieial do Quadro de
Gontadores ou do extincto de Intendentes;
- Trcs encarregados 1lm;; ~parques, officiaes reformados,
prdm·idos os que li-.;erl'm u curso d1~ engeLharia;
- Dous sargentos auxliiares ue escripla;
- Trcs guardas dos parques e um da Secção de .Remanescentes.. ex-sargentos do Jj;xer·cito adivo, eom mais de cinco
aimo.s de bons st•rvil;,os e prefcrirk1s os pr·ovcn i entes da arma
de engenharia;
- Operar i os e serventes, em numero annualmente fixado
tle accôrdo com as necessidalles do serviço; serão reservistas
do Exercito. de optima conducta, observada nas nomeações a
vrel'erencia estahelecida pnh) HegulamenLo do RPrviço Militar.
Ar~t. 80. O dire-ctor, u ajudante e os ei1carreg,ados de
parques serão nomeados por portaria do ministro da Guerra,
mediante proposta do director de engenharia; o official contador e os sargentos auxiliares de eserii[JII.a, designados na fórma dos respectivos regulaim'\ntus; os guardas, nomeados pelo
tlirector de engenharia, mediante Jmuposta do director do deposito; os operarios e serventes, noir.eados pelo director do
deposito.
Paragraphu unicu. Os mnpreg'ados e ivi::; terão vencimentos •OU diarias ignaes ao.s fixado:-; pam os de funcção correspondente do Deposito Central de Material Bellico.
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CAPITULO III
ATTRIBUIÇÕES DO PESSOAL

Art. 81. Ao Jjreclor do Deposilo Central oompete as.segurar a execução regular dos serviços affectos ao mesmo. de
cpnfm'midl;tcte com os regulamentos em vigor, as or:dens e insthjÇçõe~ d.<t,dii'ei~tÇ>r de erige:olmria~ c mais.;
..
. . . . .a) . .titspceoíonar todos os serviç.os ra cargo do · depoeito,
i·n9l!U.I)ive .a ,aont.abilidade,. cel'tiJicando-se, por oc-c.a.si.ão do .entwr.rame.r;t1o .annua_l d~ta.r(ou em .quel.quer:•momento; $i julf.ar
uccessano) que ha cxacta concordancm entre o materiál éxistcnLe- e o consignado na carga;
b) fazer c las si ficar todo o material
existente no detlJOSito;
: ,!
c) autorizar a enti·ega ou remessa de artigos, de accordo com as ordens recebidas;
d) assistir ás visita~ · ric inspecc!ío determinadas pelo director de engenharia;
e) fiscalizar, sempre que lhe fôr possivel, a sahida dos
fll.'Ligo~ for,neçidos. pelo da.pol:iiLo. provülençioodo para que os
fbrneciméiltos sejam realizados con.' Q. maior IPro-mptidãQ c
regularidad~;

"· 'fr· prestar· 'ao· dh·ecttor de engenharià todos os es~are
cimento& e informações que lhe forep1 pedi:çlos;
j~ "!1) solieitàt• da mestria autoridade as providencias p~pe,s ..
sarias para o bom funccinnamento do de:PQ$ito, communiéandol·he qualquer ooourencia efCtraoDdina-riai, sobre a qual não estejfl err: :sua alçad& providenciar;
· · ··lt) enviar ··mensalmente· á Directoria de Engenharia um
mappa das entradas e sahidas de material no deposito e suas
dependencias; ..
J,!J.t). apres~ntar á Directoria, até 15 de setembro,- o orçau:umto da. des:peza a fazer-se no anno seguinte com o pessoal
e, mtttorial· neoessarios ao servico do deposito;
j) apresentar annualmente, até 15 de janeiro, relatorio
mimloioJMJ~·sobro: D· funcoionan,:ento do rleposilo, oom indicação
das pl'ovidenoias neces.sa.rias 1Para melhorai-o ou ampliaJ-o.
· · ~~rat;ra,plt9 unico. O directot do Deposito Centrá! de
:Màterial de Enigenharia corresponde-se directamente eom o directoo da .EBgenhal'ia e com os oommandantes de corpos de
tropa,. ~-h.ef'es. e direotores de re.parti9ões, estabelecimentos g
oomntisS.ões~ no que disser respeito á execução teehnica do serv iço af.f ecto · ao deposito .
' · Art. •. 82. O ajudante do deposito é o auxiliar immediató
do: ditte(}tor; a. quem subs:titue em seu.s impedimentos; e,umPl'e.;..lho· e:tecutar as ordens que do mesmo receber, c()noernentes aos serviços que a elle com:peterr:, e fiscalizar a execução dfls. demais.
Art. 83. Ao ,()fficial c-onta·dor (thesourei-ro e almoxarifo)
incumbe as attribui~ões oonsignadas no regulamento para
Administração dos Corpo.s de Tropa e Estabelecimentos Militares; compete-lhe tambem organizar e rnantcr em dia o mappa-carta geral Ido deposito.
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Art.. 84. . Aos enoar.regados dos parques, iucumt>e:
a) zel'àr ,·pelos.· 11h't~resses. dà .Fazeuda N;wioAAl~
QO'fflO
responsaveis pela gJla!'AA e cons~rv~Çãq q~ todo , o ma.te.Iti~l
existente no parque e sUás dependencias;
ú) organizar &. escrip>turação do material,
mantendo-a
em dia c com a precisa ·ext.t~tid!o; . ,
c) conferir e arrecadar todo o material fornecido
ou
l'l~cul 11tido ao deposHq, obe.decendo :ús prescripcões existentes
::;uiJre o assumptu;
ri) salisfazer, com .vresteza, as ordens de fornecimento;
f/)
aommmüvar: por óscr-ipto ao· ajudante,. ;para oonlu~
cilUento do director e documento. de e&cri.pta do almo::mrt1'1!, :todos 08 movimentos e entrada e sahida de material, depois de effectivamente verificados;
prestar. no director e ao ajudante toda~ as informar;ões de .que necessitarem, para o que deve·rão conhecer totios os typos, modelos, ·especies, marcas, etc., do materi~l
armazenado, o logar em que se ach~, a quantidad~, o ~~tado
de COHSGI''.'ft\-âO, -e f c. f;: ·
·
· ·
.
.
a) propor as medidas que parc9am necessarias 4 bôa.
guar·da c conservação do material' a aeu cargo;
.
h) fiscalizar o se1'viço dos guarda~, opera:rio~ e servelltes, pr>Qpondo a demissão dos que forem remissos no CQ.Plprirnent.o do suas ol;lrigações ou tiverem impedimento pro...
lon.g-ucto. .
.
· ·
. · ·
Par,~tn~~fl!fl!;> !Iipico,.:. Ngp, Jmpedim~to$ :ter,npo;rari.os, oa
ertc.at·rí}gado$_ · !;los .. P~i.ques serão .~ubtstitv.idos :pelos. gual'QtCLs
respectivos; si o impedimento se prolongar, far~~e-ha nom~...
ção d~ .out.I;o encarreg~~Q ..
Ar L 85. Aos ~uardas incumbe:
a) a contagein ~ verificação dos ;wbgos que .~l}tfarem
ou sahir~n, qo, pa.pqx,w,. ourp,prindo fie1i,:q~nte. as ordens rc·cobirlas do mwarregado;
.
.
· b). _a arr-ippaçiiô do,s, on.ic~tos .. ar:recada,qos e a execução
da c~cripl.a que lhes fôr determinada;
c) vigilf}n~lJl l\ _guard:;t. da.s depeudancias do ·parque;
d) a.. fiscalizaQão · do·· BePVi~o do-s operariog e serventes,
segundo: as oPdernr l'_eoebldas ~o encarre~do .
. l!aragnvphô- nnic~. O güt\rda :·serâ substilUtllo ·no_IS seus
impedimento~ por um servente desi~1u1q.p pelo dtrector; mediante pt·(}post.a. d?" ~~arrr-gado ,res~eetiyo.
·
Art. 8G. Cumpre aos operarw~:
., a.) executar o que, em Pelaçã~ aos serviço:::; de St1a- pr(Jfi:JS.~ü)... lhes fôr determinado;
b) fazer o trabalho com o maior zelo e economia de
ferramentas e materiaes;
..
c) niio Lr~J:>albar, om s.erviQOS ()U obras que
não sej'cllm
o~ c}lle lhf's forem o-rdenados, sendn re~ponsav-eis pelo
matcwial. qqe LheR fôl' entregue.
Art. 8i. Os se;rventcs cnmprir~P às oril~ps ;que K1es
forrm dada~, concern~nÍeS a9S serviÇCl$. de Jirqpeza, 6 cqpscr...
vaÇãn. trans•pbil:tes, arrumação r vigilancia dO dePIOSitQ e
suas dr,pendencial'l.

n
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Art. 88. O tempo do trabalho diario, para tod<J o .pessoal emp{l'·~ado no d 'posito e suas .depcudencias, é do 8
horas, salvo casos ex1 r·aordinarios . As horas de entrada e
sabida serão convenif·ntemente fixadas pelo du·ector.
CAPITULO IV
MOVLMKN'fO 1>0 1VL\1'~~!11AL

Art. 8\). O Deposito Central será abastecido pelas
fabricas militares ~ ar5nnacs de gtH'tTa naeionaes e .por
aquisições d1recta~ feitas á industria civil P- no estrangeiro.
·
Incumbe-lhe o aba si ·~d uwnlo do~ devosi! u~ regiuuaes c
o fornecimento directu aos eorpos de tropa, estabelecimentos e repartiç.ões miliUlrt~s dn:-> l'(',r.:?,iüt•s em 1.Jllt' .nào t'\.ist11·em
esses deposítos.
Art. 90. As quantidades das varias especies de material que deverão existir rw l.>í~posito Ceot.l'a 1 ·para a Ltender
ás necessidade~ de instrucçiio " mnhilizaç:ão da Lropa P ao
funccionamenlo das repartir.õe". cstahPleeimf'Jltos e commissões diversas, serão fixada·~> twlo ministro d::t Gnerra,
mediante proposta do director di• Pngen hn ria. encaminhada
.por intermedio do Estado-Maior rlo Exercito.
Art. 91. As quantidades do mesmo material, que devem
ser distribuídas aos corpos de tropa, etc., serão discriminadas
em tabellas approvadas pelo ministro, observando-se o mesmo
processo acima.
Art. 92. Desde que seja recebido material de engenharia
de qualquer procedencia, o direcl or do deposito providenciará
para a constituição da commissão que deve examinai-o e conferi_l-o com a respectiva guia.
A commissão será constitulda do proprio director (ou,
excepcionalmente, do ajudante), c dois encarregados de parque,
sendo um do que tiver de receber o material e ovtro designado
pelo director.
Art. 93. O exame será feito na fórma estabelecida pelo
regulamento para a Administração dos Corpos de Tropa e Estabelecimentos Militares, por toda a commissão reunida; todas
as circumstancias observadas serão minuciosamente consignadas nos termos.
Desde então os artigos examinados ficam considerados entregues e sob a responsabilidade do encarregado do parque
respectivo.
Art., 94. O material recolhido será separado em 4 classes,
conforme os termos de recebimento e exame, e constituídos:
a) do que estiver, em bom estado;
b) do que é susceptível de concerto;
c) do que permitte o aproveitamento da materia prima;
d) do cmpletamente inservivel.
Art. 95. Só o material comprehondido nas duas primeiras
classes será incluído na carga do deposito. Quanto ao das
~:mtras duas, o director do deposito providenciará para que seJa dado em consumo, tendo o destino conveniente a materia
prima aproveitada.
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~\.l'l. !hi. o~ artig·ot; adquiridos no estrangeiro e recolhidos ao Deposito Central Rerão examinados por uma C':Jittnissão
('6lJeCial, 110llJCacla lJClo UÍl'CCtor de engenharia C da ([Ual fal'Ú
}larlc o dil'ector do deposito .
.\1'1 .. U7 . . \ es<'l'iVlUl'iH,:ãn do deposito HPt'lÍ feita du acetlt·do com inslrw~~;õcs e modelos, ol'gauizado::; pela di•·eetoria
üt~ t'ngeniJaria, teu do P!lt \ isla " t·,~gulamenlu vara ad uliuisl ração, c 3.fllH'oYados velo minis f r o da Guena.

TI'rULO V

Depositas regiouaos de material de engenharia
UA.PlTULO I
OllG.\NIZAc_:.\.o E FINS
~\.rt. 98. Junto de cada batalhão de engenharia funccio~
nará, eom a denominat,;ão de Deposito Hegioual d1~ l\laf.t·t·ial de
Engenharia, mn estabcJeçim.cufn encarregado de:
a) almstecct· a tropa e estabelecimento::; da rc;;;iúo respediYa, ue material de engenharia- instru111ent.o de cugenhat·ia
(topographia, inclusiv('), feLTamcnla de ::;apa ~~ de parque, material de transmissões, material n arUfieio:-; de si:;,nali:~.<u.:ão, eh;.
---- nccos~ario para a instrucção da tropa ~~ o fuucciuaamenlu
dos cslabeleciJJH'IÜos militares, com missões, etc.;
b) organizar, geriJ· e ennsct·vat· as provisõrs de lllaLcrial
de gllf'l'l'a de <'ng·cnharia nccessaria á mobilização da regiã.r.:
c) ter sob sua guarda c conservar o material de instru:...
cção commum ás diversas companhias do batalhão ou que,
embora da especialidade de uma dcllas, o commandante assim
o resolva;
d) preparar a mobilização da companhia ou companhias
de Parque de Eng·enharia.
Art. 99. O Deposito Ueg·ional será abastecido pelo Central c, quando eonvenien(('. dircdamcnte veta~ fabrica::; c arseuac::; ou pela iudu::;tría civil.

C.\.Pl'l'ULO li

.\ri. 100. O DPposilo Hcgional l'unceionat·:'i cnnto parte
inl.q:;ranle do lmlalhão, cabcn!lo a~sim ao re~n~~cl.ivo rolllllltUJdaule aUrilJuit:õcs identieas ás do direcloe do Uevusilo Ceulml.
.\I'L. 101. U pessoal Jll'IIJH'ittllll'llfn do I >t~po~ilo ('UliiJH'CL..•Iuk:
-- tliii IJI'inwiro IPIH)Jll<'. da at·tna dn t'll~<'llll;lf·ia. cltclc
1!11 P:t•pn~i:,,, com as altrilJuieõf's dn ('.IH~tu·t·egado 11lo pat'f.!lle;
--- 11m suballerno do ·q.uadro de eontadol'es, alJJIO.\arifc;
- um ~"~guruJo sal'gcnln tlc flllalquer das c3pccialidades
{_Ir t'nsenllaria;
Leis ele 1924 -

Vol, UI

1~
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-

u~n

segundo

~argeulo

contador;

prac.aS~ engajauas do engenharia, de accônlo
C'-'~::;idade.;; e em numero fixado annualmenle nos

com as nequau ,·os do

t•lt'cdir\·os de instrue<;tão·
--- oveutuulmente, ;lperarios c1v 1s, aclmillid'H' do a1~e.ônlo
l'tlnt a;:, po::;sihilidados ut·ç,amentarias e autorizarão do ministro
da <iuona.
i\rl. 10:!. Nu ·que euncm·Iw ú ex:t't:.IH.~ãu f cchnie.a do scr\Í~~o afl'ecto au Deposito Hegiunal, o commandanle d1l Bal·!Jfw de Eng-enharia se curresponde directamentc com u ehefo
do l::)erviço de Engenharia, com os commandantes de corpos de
tropa, chefes e directores de rcparlioõcs, estabelecimentos c
colllmü;.sões militares da Região.
Recebe, por inLBrmedio do Serviço de Engenlhrria da RegiãQ, as instrucções tedbnicas cmanwd.as da Directoria de Engenharia.

CAPITULO III
'1\IOVI.MI<:NTO DOS HEPUSI'I'Of)

Art. 103. O De-posito llogioual é tcchnicamenf.e um estabelecimento do Serviço do .b~ngenharia e assim Rlla escripturação é eomplefamentc independente do almoxarifado do Batalhão.
Art. J Oí. A. :i quantidade::; das varias cspecies de material
do engentnu·ia que de\em existir erll eada. deposito regional,
quer para attender aos forneeimentol:;, qtwr· pawa a eonstitui-(.~ão das provisões dn moi.Jili?.a·çfin, snriío fixadas pnlo minit;h·o
da Guerra.
As quantid,ades .que pod1'lll ~er diHLrihu idas aos 1\orpus do
tropa, estabclncinwnto::-:, ~ete., consfarfto de tahf~1hts Lambem
~;r,provauas pelo Jn inislro.
Art. l 05. Os pedidos de ma ler i ai gn rãu e n viadm; tlirectan:nnte pelos oorpoB,cstahe1ccimento~, etc., ao chefe do Se:ryiço
de Engenharia da !legião, que, dcpuis tk verirkar sua cxacti<.lão ~ eonfoprnidadn eom a H di!'posições ~rPg-u lamentares, os enf'aminhará ao eoHJmaudante d,l batalhão de tmgPnharia para
informat· sobn~ a possibilidade do fornecimento.
Após a informação, o chefe do Servi.ço de Engenhal'ia ;;ubmette DS papeis ao despacho do cornmandante da Hegião, que
conforme o ca~o ordenará o fornecimenfo 0n I nmsmitt.irá o
pedido ao director de engenharia.
Art. 1{)16. Não se fornecerá material que não esteja
consigcado em regulamentos, t.abellas1 de dotação, etc., salvo
cteterminaf;tãO expressa e c~cripta du minislru d[1 Guerra ou
U(1 director de engenh;aria .
. \rt. 107. O material recebido de qualquer procedencia
:->erá Pxaminado por 11ma eommissão 11omeada pelo command<1nlc do hatalhão (\ do qun fará val'le I) (•}Jfl!"e rlu deposito.
llio de Janeiro.!'{ de tll!fuhm dP J!l2't •.. -

le' rn.úJ'ino de Can,aUw.

f.'ci'IIOtlClo

Se-
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DECH.ETO N. 16.632 ·-

DE

8

DE

ourunno

DE

1~I;!. í

Conf'cde á sociedade anonyma Brazil Planlal'ions Syndicalc.
Lúnitcd autorizaçi'io para {unccionm· na Be}mblirn

o Prmüdenle da Itepuhlica. dos Estados Unidos do Brasil,

i!lll'lldPitdo ao !JIIC reqllCt'nll a sociedade anonyma. Brazil Planlations Hyndicatc, Limited, com s{1de um I .ondres, lnglatcq·a,

e devidamente representada, decreta:

.:\l'tigo unico. E' couccdida á socielladc auuuymu Brazil
Plantations ::;yndicate, Limitcd autorização pal'a f'nnccionar
11a llepublica com os estatutos que apresentou e mediante as
clausulas que a este acompanham, assignadas pelo ministro do
Jl~stado dos Negocias da Agricultura, lndustria e Commercio,
ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalitiadPs exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 8 de outuiJro de H)21, 10:3" da
Jeneia e 36° da llcpublica.

lndepeu~

ARTIHJlt JJA HIJ,VA HJ<m.NAlWJ<:S.

Jliuuel Calnwn dn l'in

Clausulas que acompanham o decreto

11.

11

11lmr?ida.

16.632, desta data

A sociedade anonyma Brazil Plantations Syudícate, Limited f~ obrigada a ter um representante geral no Brasil, com
plenos e illimitados poderes para tratar e definitivamente re::;olver as questões que se suscitarem, quer com o Governo,
quer com ·particulares, podendo ser demandado e receber eila~fío inicial pela sociedade.
II

Todus os aetus que_praticar no Brasil fiearào sujeitos unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á j urisdicção do
seus trihunae~ judiciarios ou administratiYos, sem que, em
tempo algum, possa a referida sociedade reclamar qualquer
excepção, fundada em seus estatutos, eujas disposições não
poderão servir de base para qualquer reclamação concernente
a execução das obras ou serviços a que e lles se referem.
lll

.Fica dependente de autorizaçâo dn Gu\erno qualquer altetf ue a ~ociedade tenha de Jaze e nos respectivos: ·estatutos.
A sociedade não vuuer:i, ltunvuu~.;u, pl'aLiear mmlnnua opera~;.iio de banco, negociar em eamlJiaes ou opnrar mn seguros
~~'m que, para esse fim, solicite lll't~V ialllenlo autorização ospedal ao 1\liuisLerio da :F'azenda.
Ser-lhe-lm cassada a autorização para funeeiouar ua
Ht_•publica si infringir esta clausula.

ra~ao
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IV
Fi1~a entendido que a autorização ~~ dada Rl'm lll'c.iu izo do
pl'ineipio de a,·.har-se a ~oeindade su.iuil a Ú8 di~posiçõe::; de
dü·cito que rcgellt as sonedades anunylllas.

v
A infrru~1;ão de qualquer das clausulas rmra a qual Hão
·c:-.tPja etnmninada pena especial :-;crá punida com a multa de
11m euulo de réis (1 :OUO$) a cinco contos de rl'is (5:000$) e,
no caso de reici!h~Iwia, enm a cnssação da autorização eoncmlida pelo deercLo em Yil'Lude tlu qual baixam as vrcscntcs
clausula::;.
Rio de Janeiro, B de oulubru de 1ü2 í. -

'dn Pin e 11lmcitla.

DECRETO N. 1ü.G33-

DE

11

Miyuel Calmon

DE OU'l'UBHO DE

1924

Concede, a. 1Ja1•ti1· desta data e até 31 de dezembro 1H'OJ.:imo fu-

- tztro, isenção, em: todas as al{andegas do paiz, tle tli1·eitos e
taxas de e.1:pedie nle 1JW'tt o a1'1'0Z, banha, cw·ne secca ou
xarque, batatas, feijão, leite condensado, manteiga e

milho
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que persistem os mesmos motivos que levaram
o Governo a expedir o decreto n. 16. 521o, de 1 de julho do
corrente anno;
Considerando que, na vigencia daquelle acto, diversos generos alimentícios e de primeira necessidade foram vendidos
aos consumidores por preços mais razoaveis;
Considerando que, das proprias zonas de producção, continuam os pedidos au Uoverno quaulo á rcnw::;sa de generos
alimenticio~;

Gonsidcraullo, ainda ma i:-;, que as cotat,;õcs des::;es gencse lPem elevado com; I anLL'IHeilte:
Hesohe, usando da autoriza,_:ão a que St' t·efpt·e o at·t. ::,o
lei fl•a b, do UCCl'elO leg·islalÍYO 11. ft. 0:31, de 1 ~ de ,jaueil'u (te
1!J:~o. decretar:
_\ri. J.o Fica concedida. a pal'l it· dosla dala ~~ ai L~ o dia :H
dn dezembro lH'ox imo fnLtn·o, i::;t~lH;ão, em I ollas as alfandcgas
do paiz, de tlircilos e taxas de cxpcclieull'. para os seguintes
gPJH'ros: arroz. banha, carrw sceea ou xm·qtH', halatas, feijão,
1eile cniHll'nsado, manlt~iga o milllo.
Art. ~.o Os inspect m·ns das alfamkgas ficau1 autorizatlu~
a lll'oYidenciar no sentido de serem unsembaraçados os gDJJPt'os meneio nado::; neste dccrclo, mcd iante os podidos dos
inlcres~mdos e de accôr.do com as seg·u i ntes cond ü;ões:
I. Terão a faculdade de imporlar gencros alimentícios
sóm!cntc os commerciantes matriculados, ~.;abendo f1s in~tr>e-

I'US
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ctorias das alfandcg·as exigir oR dncumrntoR qur. para r.ssf'
fim, rnl endcrem nccessari.os.
Il. A mercarloria. para que possa gozar da isenção, dcYPr:í srr embarcada ai~~ o dia 31 dn dezembro proximo futuro.
III. As nwJ'Cadorias que já PRI ivrrPm nos porlos n
aqurllas qur. jú houverem embarr~lflo, riram l"ll,iri las nu
llwsmo rrginwn deste decreto.
IV. Os generos alimentícios serão entrf'gues, de prefPl'f'ncia. á Su]wrintendcncia do Ahastccimcuto, raso Hf\ia isso
prf'cisn, veios prr.~:os qtw forr.m ajuslados na conformidade rlo
l'f'gulamPnto approvado pPlo dnrreto n. 1 ·i .0:?'7, dr. :?l de janPil'o dr 1920.
Y. Os gf'lwros im porl a dos df'vcrão sf'r dados a ronsumo,
JHH~ intPrnwdio das casas dr. varr..io, dentro do prazo maximo
de trinla (30) dias. a contar do w~spectivo df'scmharaço pm·
pal'f c das all'amlrgas, sob ]Wna fie multa, nos h~rrnos do regnlanwnto citarlo.
Paragrapho unico. Os inRpr.ct orrs das alfandegas darão,
i llllllf':lia1 amrntl"', conlwcimenl'O á SniWl'int f'ndf'neia do Abas1.Peimenln, para cumprimento do disposto lH'ste 111lTTif'l'O e
para fins cstatis1 icos, dos grnf'ros qur llonYPrrm sido df's«'mhaearados nos l<'rmos do rwesnnte rlf'cl'nl o.
Rio de Janeiro, 11 flr onlnlH'o ele Hl21, ·I 0:1° dn Tnflrprn:1() da Hcpnhlica.

flrnr ia e

0

AH'rnvn IH Rns.\ TIEnxAnnER .

.Tutio

J.ui~ Aln'<"~~.

R. A .. Sampaio Vidal.
Miguel Calmon du. Pin

~

A lmcida.

Francisco Sá.
Jos(J Felix Alves Pacheco.
Alexandrino Faria de Alrmcar.
Fernando Setembrino de Cnrvallw.

DF.CfiRTO N. 1ô.G3ft: -

DE

1;,

DE Oll'rTTimn DF.

1H:24

App1·ova p1'ojeclo e orçamr>nto, na iniportancia de 60:868$19.'1,
JJara constrncçiio de um. posto telearaphico no ldlometro
.118 rio rauwl de Tiba(fY, da E'slmda de Ferro So1'ocalHma.
O Prnsirlrnlc fla Rrpublica dos Estaf1ns Unidos do Brasil,
ali r•ndPlHio ao qtw J.·cqtwrc~n a Esf J'ada de FPlTO Rorn1·ahana n
IP111ln Plll

vista

a:.;

informar:ões da

ln~twcloria

J.'l'df'!'al das Es-

lr·ndns, dPCl'f'l a:
J\1·1. 1." Ficam apprnvadns o p1·njr.rln I' Ol'(;flll1<'1ll.lt, na imSI'S!'H'nLa ronlos oil.ocnnlos «' sPS~f'llla «' oilo 111il
<'·"'li o n nn\·c•nla ~~ 1rf'S J'l;is (GO :8(iR~Hl:1\, f! IH' hai -;-am l'lllH·ica-

pndaliCia d<'

dll.' prln d ircctor geral do E:xpc1lif'n Ir• da

~Per1•f

a ria d1' .Kd ado

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para construcção de
um posto t.elegrapllieo no kilometro 4.48, entre as estações de
Mandury c Baptista Botelho, no ramal de rribagy (incluindo
o edifício do posto, o dPsvio do cmzarnenlo c~ a casa de pOI'tador).
Art. 2. As despozas que forem realizadas, até ao 1naximo
do orçamPnto ora approvado, serão, clepois do apuradas ern
tomada do Nmlas reg-ular, levadas :í. conta dn r.apital do dito
ramal.
Art. 3. .Fica fixado o prazo de seis (ü) mezes para conelusão das obras, a contar da data em qtlf:\ a reqnerente fôr
notificada deste decreto.
0

0

Rio de Janeiro, 15 de out.uhro de 1H:?1, 10::to da lndependencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAROES.

Francisco Sá,

DECRETO N. Hi. 6~ti --- ng H) m·~ nU'I'llBHtl nF. 1 ~~·"

Appi·o·va os p1·ojeclos c nrr:an1eH.ln~ )iOI'rt n eonstrncção das officinas, rotunda, escriptorio lia tocolllnção, Ptc., da Estrada de Fen·o Central do Pimthy, nag Jli'O.rimidades d11 c:".
tlwi,· t!c l'u·J·naltybt;,
O Presidente da Ilcpublil\a dos Esl.ados lTnitlos do Brafdl.
de accôrdo rnrn o fJIH' pt•npoz :t ln~qwd o ria FPrlt·r:ll da< Estra-

das, derJ·pf a:

Aetigu \mieo. Fieau:. approvados , 1S pr·o.iPdt~~ n tJt't~:uw~n
tos organizados lta 1nspeetoria Federal da!:' ]};f.rada~\ o!-1 quaPs
com este baixam, rnbricndo.c;;; pelo dircrfiH' geral dP ExpPdientr
da R~ei'Ptat·iu ele ]1}:;farlo du l\liuisf.erio da Vial'fio ~~ Obras Publicas, pnra a consfrnrção das nP'i!'inas. f'SI'l~ipforio de lor,n
illOCâO f' depentlmwias. l'OLUnda para JOCUIIIOiivas. almoxarifado e caixa de agua da Estrada dn Ferro Central do Piauhy,
nas proximidades da cidade ck~ Parnnllybn, PntrP :n rs!~cá-1
735 e 760 da referida Bstrada.
Paragrapho tmico. As rcspeeti vas dt!speza.'~, at1~ ao maximo dos or<;ament.os ora approvados. na irnportaneia total de
433:475$086 (quatrocentos e trinta P trcs eontos quatrocentos
e setenta e eineo mil f~ oitenta e seis n~h1). t•ntTPrão pnr· ronh
da cono;f.rnrdin da menr,ionar1a pstrada.

.

Rio de Janeiro, 15 de oufulH·n dr t H':!''·
dencia e 36° da Republica.

Hn· da Indepen-.

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

ACTÚS

tio

DECRETO N. 16.636 -
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DN

15

J)J~ OUTlJORO DE

i 924

Aufm·iza a t1·a.ns{e1·encia, á Companhia Pernambucana de Intlustrias e Estl'adas de Pe1'ro, do cont1•atto teleb1•ado com
Antonio Mendes Ji'erna.nrles Ribeiro, 1)al'a a construcção de
wnur. estrada de ferro do 1nunicipio de BaNeiros ás proximidades da Villa de Sertãozinho, no Estado de Pernambuco, e p1·oroga os 1n·aws para t•onrlnsíio da mesmn linha
{erre a

O Presidente da RepulJlica doi:i Estados Unidos do Brasil,
a li enclenrlo ao qu~ requereram D. Elena Cardoso de Fernand·eR
Ribeiro, inventariante e testamenteira dos bens deixados por
seu marido Antonio Mendes Fernandes Ribeiro, e a Companhia Pernambucana de Industrias e Estradas de Ferro; tendo
em vista as informações prestadas pela Inspectoria Federal
das Estradas, de accôrdo com o disposto na clausula 34 do
contracto autorizad{l pPlo decreto n. 12.309, ele ô de dezembro
de HH 6, decreta :
Artigo unico. Fica autorizada a lransferencla, á Compa-ulüa Pernambucana de Tndustria~ e Estradas de Ferro, do
contracto celebrado com Antonio Mendes Fernandes Ribeiro,
'1 :t fünna tlm1 dreretos 11 :. 1 '~. ~~(),9, de fi dr dezembro dr HH 6, e
12.807, do O de janeiro de 1918. para a nonstrucção de uma
estrada de ferro do município. tk ~arreiros ás proximidades
da Villa de Sertã.ozinhu, 110 B:;{ nd<~ rlt• Pernambuco.
§ ·J ." Os prazos fixados na clausula 2.4 do referido eon-·
tradn. ,, JH'orw.rarlos sueccssivamrnfr. nelos drer.Pfos nume-.
t·os 12.S0'7, de 9 de janeiro do HH8; -L3.G2fJ, dt~ 2ô de março dH
1919; '13.928, de 17 de d0wmhro rln nwsmo anuo o 14.668 e
14. 8·Hl, rrsprct.ivamenf e. de 1 'f dn l'e\ Preir() e :H de maio de
192.1, Rerüo us seguinteR, contados da dafa do registro pelo
•rrihunal de Cmlf.as rta f.J·aHRft'I'Pllt'ia ·ora :tllfDrizada:
a) dt~ seis (6) llll'Zes tnlra a. eunclusão ~' PttfrPga ao fraf•~go do primeiro l.reelw flp H). '7ti2 metro~3;
b) dn dom; (2) amtos pal'a a eol!elusão e 1mtreg·a ao traft·g'O do st•gun<lo f.rf•chu, cum a •~xtensfío dP ~lri.4:~o metros:
t~) dn Ires ( rn anmJs rara a c~onclusão P enl.t·ega ao trafego do terceiro ,, ulf.imo Irecho da estrada, l'.ll.ios estudos defini ti vos deverão ser apresentados seis (6) meze:\ antes de
terminada a construcção do segundo trecho
§ 2.o Ficam manficlos Lodos os demais prazo.') fixados no
referido contracto.
Rio de Janeiro, 15 de outubro de 192·í,
dencia e 36° da Republica.

10~~,

tla Indepen-

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

l?rancisco Sá.
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DECRETO N. 16.ü37-

DE 1~ DE

ouTrmno

DE

1n2'1

,1ppí·ova o pl'Ojcctv c orramcnto, nCil i 111JJOttrwcia de -f 2: 72:J$tW5,
JJtll'a crmsfi'ncr.~ão de nrn drsvio e em úm·r·.rulum·o de (Jitrlo
na esfar,·ão de .il'n•}1lrtl'!J, do. Colll))(tllh ia .1/o!f uu11a

O Prr:-:i·drnf!' da Republica rlos Estado::.; l'niúns .dn Ht>asil,
attendendo ao qun rNJ:Urren a Companhia :,lo~2:yana dP Estrada~ de Ferro c t('mlo em visl:t :1~ inL'or·rnat:õPs da ln:-qwe!nri:l
FPdcral das Estradas, ·decreta:
Art. 1." Ficam approvados o projer!n c orcanwnlo, na irltportaneia dt' do:w cuntos 1-1ctrerntos ·e vinte e cineo nlil quiuhcnt.os e cincornta .e .einco róis ('12 :725$5~~), qnn haixa1t1
l'Ubricados pelo ·direcl or greal de Expeclirnl.n da 8l'CI'elaria de~
'E·slado do Ministcrio da Viação e Obras Puhliea:-;, uara con~f.rueção de um desvio c embarcadouro rir gado na estação de
Araguary, linha elo catalão, ·de que (\ ('.OllC!'SSionara a J'Nlll('J'f•n!c.
Art.. 2. As despezas que forem effPchmdas, at/~ ao rnaximo ·rln orcamrnto ora approvaclo, serão, >rlepoiSI de a)1nrada~
mn tomada (lo contas rPgnlar, levadas :i r·onta ·dn rapital da
rPff'rida linha.
1\rt. ::.o Para a ronelm;ão da ühra, fica fixado o prazo dn
frf'~ (8) mezr~s, a cnnt,ar da ·data f'lll qnc a rnH'PaJlhiai t Í\'Pt' nof i fieaçfw d·f'Sl·P drc·rf'hl.
0

Rio dn .lanciro, 15 de onlnln·o clr. 1 H:?(J, ·1 0:1° rla lndt•prndf'ncia c :a; o ·r la .Hepnhlicn.
ARTIIUR DA SILVA TIERNARDF.~.

Francisco Sá.

DECRtETO N. 16.638-

DE

H1

DR o:uTUBRo DE

1924

O Presidente da Hf'pnblica dos Estados Unidos do Brasil,
considerando que o decreto n. 15. 68ü, de 15 de seJt.~P.mllro de
1ü22, approvou as plantas dos trrrenos necessari.os ás obras
de ampliação do Porto do Rio de Janeiro, a serPm executadas
na Ponta elo f:aju' c declarou a 11 rgf'ncia da dcsapro]H'iarão rl:1 pal'te ·dns mesmos lerrrnns imlirarJa na planta
cn!fic1 'JJ)lWOYada, pelas lctt.ras o, IJ, (' n rl. rm~1 a :írra rh~
lt~l. trno mdro~ qnadraüos, m·ecss<!t'ia a11s ll'allalllos rln r1111sLntc1;ão dn r:'u~~. t'rsn lvado o rl ieril o da Fazrnrla Nar.iona I j:í.
t'r•ronhrcido pn1· :ll~ct'n·dfín do f:!.tqll'I'JJIO Tl'ihtmnl Ft>dPral;
·f :nnsidl'l'alHln fliW o !'iilllt·flrlo. pn~JPt·iot·nwllle rPlehrado
nns lr'rmos do tlrt•t·rlll n. ltiJt:l~). dr' '! dt• :1hl'il dr 1!l::>'l, rom
a S~lCÍPit; rl1• f>n>ll'tll'linn du l'od dt• l~:t,hi:l t' C11mp:mhia N'u-
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cional de Construccões Civis .e HydrauHcas para o ;prolonga ...
mento do Poelo do Hio de JanPir-o. estabeleceu que ('S.Se pro!ongamcnt-o seria executado em p;Jnto diffnrent.e, isto <\ dG·
Canal rio l\Iangue, ao novo A·rsenal de Guerra;
Con~idPrando ba\ f' I' crssarlo, drslc nl!lclo, a razão flc nrp·encia •fllH~ mntivára a pxperli<;'fio rlo ritad-o d~'cn•to n. 15.(ifH3,
lit'

J D:!?:

tDP-!'l'Pta:
.\rl.ig·o un:en. Fica l'P\·ogarlo o flccrelo n. I~>.GRCi, dr 15
<lo se!Pnüwo dP Hl~?, rrsalvad-n srrnprr. o dirPitu dn Fazpnrla
N~rional, reconhccirin f>M sril'l Pnt;a jnclieiaria.
fiio rlc .Janeiro, 15 de outuhrn de Hl2'f, 10:1° da Tnrlnprndcncia e :1!i'' ela Hrp11bl ica.
ARTITlJR D.\ SILVA

BEm·HnnEs.

Franrisrn 8ú.

'A ln·~ ao Minúderú> da Am·icnltu.ra, lndustria r. ronimm·c'io O
credito especial de 1.537:2.')8$030, pa1'n atfcmlet· no pnga?nenlo de despczas 1·cali.:ada.ç nos exc1'ril'ios de 1!J20, 1921.
e 1922
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
nRando da autorização contirla no art.. 1o do dncrnto legi~
lativo n. LfH7, de 23 de janeiro de 1H.:?-'t, e lrndn ouvido o
'l'l'ibunal de Contas, na f!Írma do n. IX do al'l.. :l'!. do resrwdivo l'egulamento c no art. n::J <lo Rf'gulamento do Cocli~n
rio Contahilidarle Puhlica, approvado pelo df'r.rPto 11. 1!) .'i83,
dP 8 de nm·cmbro de 1!1~:2. I'esolvc abrir, rwlo l\linisterio da
Agrim1ltura, ImluMria P Commerrio, o rrerlit.o eRprcial de mil
quinhentos P t1·intu e RPtc contos dnzentn.s c einrornta e oitn
mil ,, Ldnl a r•; iR ( 1 . rí:17 : '!r.;R$n:w), para ali PtHlf'r a dPsrwz:-t:l
J'l~alizatlas, nos excn·ir ins dP I fl'!O, 1!l:! I " I!).:.':!.

Jlio do .JnncÍJ'O, H) de oulnlll'll ele 1!1?'!, 10:1° da Tndcprn.dene.ia e :Jü" da H.rpnlJl iea.
·
·
AR'l'Tmn D.\ RILY.\

BEnx.\r.oEs.

llfiallel Calmon du Jlin r: :\ ltll~'idtt.

ACTor-: DO PODER EXFX-:IJTJVO

DECR:R'J10 N. i6. 640 -

DE

22

DF. OT!'l'Tmnn nE

·192,'1

PuhUra a. adltesão do Lutcemburgo rí Convençlio de Jlru:rd!Ats,
relafi1l(l. rí 1Htl!lir:açiio de ffll'i{as mlww.• ·it'tts

O PresidPnte da Hepubliea tlo~ Estados Unido:-; tlu Brasil
faz publica a adhesão do Grfio DIICatlo dA Ltrxemlmrgo á Convenção Internacional de Hruxnllas, eonr1uida a r. dP .Julho dn
1890, relativa {t publicação de tarifas aduaneiras, eonforme
communicou ao Ministerio das Relações Ext.eriores a Embai-·
xada da Belgica, por Nota n. 1. 030, dP 1 de ~e lembro do
corrente anno, cuja f.radueção ol'ficial aeornpanha o presente
decreto.

Rio de Janeiro, 22 de Outubro
pendencia e 36° da Republica.

dB

AR1'HUR DA

I ~l.:!lt, I O:{" da In de~
SILVA

BERNARDES.

José Pelix Alves Pacheco.

'l't·aducção offjcial:
Embaixada da Belgira - Il:io dr• .J aHeiru, I th~ Setembro
de 1924 - N. 1.03C.
Senhor Minist.rn,
Tenho a houra dt~ eummunitmt· a Vos:~a Exeelltmeia tflln
o Grão Ducarlo do Luxemhur;:r,o aeab:1. tl,. notifiear ao Governo do Rei sua adhesãn :1 CnnvPTH;ãn Tntermwionlll con-·
cluida em Bruxt:llag a f.i dt\ .l1tlhu dt~ l.;~lil t· i'P[al i, a ;t pnbli{~ação de tarifas aduanc\iras.
DP conforrnidadP enm n al'Ug·o I í da Convt-nQão aeirna
citada, receui urdem dn dat· eouhnc\inwttlu dessa aecessão ao
Governo da Hrpuhliea dos Rsfado:; Unidos do Bt·asil, l}lH' ~~
})articipe da União Intol'nacional de Tarifas.
Aproveito rsta n!'easião, Senhor !\Ihlisttn. para renovar a
Vossa Exrellerwia as segnranças da minhn mais :tlta t•nn~.i
derat;ão. -- Barão ;Ubhir~ Fallon.
A ~ua Excellencia o Senhor Felix Pacheco, .Ministro da'!
RelaçõeE: Exteriores dos Estados Unidos do Brasil - Rio do
Janeiro.

DECRF.TO N. ·t ô. ti:'t 1

Publica a aclhesão da Palestina á Co·nvenção ele Berna de 1908.
pa·ra a protecção de obras litte1·a·rias e artísticas, e ao
l,roto~ollo de 1924, ruldicional á dita Convenção.
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Palestina á Convenção de Berna, re:vista, para a protecção de obras litterarias e artisticas, de f3
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de Novembro de 1908, e ao Protocollo de 20 de Marco de 1924.
addieional á dita Convenção; conforme communicou ao Ministeria das Helações Exteriores a Legação Suissa nesta Capital,
em Nota de 26 de Setembro do corrente anno, sob n. GG 4/13.
1mja lrndur.ção offieial arompanha o presenf.e decreto.
Rio de Janeir{), 22 de OuLuhro de
dencia e 3ft da Republica.

~U24,

·J03" 1Ia lndepen-

0

.

All'l'IIUI\ DA SHNA BEHNAH.DES.

José Felix Alves Pacheco.

Traducçã.o offioial :
Legação da Suissa no Brasil tebro de 1924. - N. G-G 4/Hl

Rio de Janeiro, 26 de

Se~

Senhor I.linistro,
Em notas de 17 de Março, ?.3 tle Abril e 1:1 de !\gosto, a
Legaçãú da Grã-Bretanha em Berna participou ao Gonselhn
Federal Suisso a adhesão da Palestina á Convenção de Berna,
revista, de 1.3 de Novembro de 1908, rmra a protecção daR
obras litterarias e artistiPas, rrrn ('nrno ao Protrwollo rle ~)O 1lP
Maro d•~ 1921, addici()nal a essa Conyenção.
De accôrdo ~~om a notificação do Governo-Hl'ilannico.
t-sla adhesão eomeçou a vig·orat· a pralir de 21 de Março du
192'1. 'J~lla realizou-sn em virtude do artigo 19 do mandato referente ú. Palestina, e o Governo-Brilannieo não julga nece<:~
sario !'selareem·. ncRtas t~iremnsl aneia~1. si ella incide no ar...
tigo 2G da Convenção acima eitada ou, eomo Sfl I em Ill'aticado
orn convençúPs modernas desta natul'eza, em t'Plaçãu a t.errito·J'ios ua mesma siLuaçflo, no ar ligo !.'6 J'Plat ivo :1 cnlonia~ e pos. ·
sPs:~ões nstrangniras .
.~aearregaudo-me de lmar o que preeedl~ ao eouheeimenlo dn Vossa RxcPllc~nl~ia, o Conselho Ft>deral Ru isso ,iulga
opportuuu lembrat· a~ oiJservaçÕPs ttue formulou u proposito
da adhAsão do grupo dm; l~stados du Syria P do Libano á Convenção de Berna, revista, de 1908, a saber "que não estando determinada a sit uaçãc; dos paizes soh manda f o no )'egimen da
União litteraria. quer sob o ponto de vista de seuH direito"
(representação nas Conferencias diplomatieaR de revisão),
qm~r no de suaR obrigações (eout.ribui,ções financeiras), pareee opportuno que uma decisão para todos os paizes desta
eategoria sobrevenha por oceasião da pt·oxirna Conferencia de
l'fwisão, pr!'vista pelo a1·tigo 24 da Convencão.
Tenho a honra de lho t·eiterar, Senhor Ministro, as se~uranças da minha mais alia conRideração. lJha1'le.'1 Redard,
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Felix Pacheco, Ministro
de Estado dasl Relações Exteriores.

30(l
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DECRETO N. 1ü.61:?

--DE

22

DE

ouTuBno m~ 1921

PulJlica a adhesão da Syria c do Libano á Convençtío pm·a a
I p1·otecçiio da p1·op1·iedade {ndusf1'ial c ao Ajuste sobre ?'eJn•rsslin dos falsas indicar;õe.c..· de 1H'r)(;rdr·w·ia dr. mrrcarlo1'ias.

O Prosidmüc da Republica dos Estad(m Unidos flo Brasil
faz puhliea a ad'hesão da Syria n do Líbano ú Gnnvenr.ão internaeional para a proteeção da propriedade inrlnstl'ial, ·assignada
em Paris Pm 1883, P revista Pm Brnxellas a 11 flp, Drzf'mbro
de HlOO e nm Wash ing'ton a 2 dn Junho de 191•1, e ao Ajuste
de Madrid rlC' H de Abril cte 1891, conrPrnenfr á rrprPssão das
falsas indieaçõps de procedenr.ia do mPrcadorias, rcYisf o em
Washington a 2 flp .Tnnho fie 1911, - conformo conmmnicou
ao Minist.erio das Relaçõrs Exteriores a Lrgação da Rnis:m
nesta capital, pm· Nota ele 26 cte Agm;to nlf imo, ruja tracluccão
offirial acompanha rsfr clccrrto.
•

Rio de .TanPiro, 22 de Outuhro do 1fl:? 't, 103° da InclPpcndenria (' :l(i" da nrpnhliea.
An'rrnrn DA STLY.-\ BEn:-.r,mnr:A.
Jo.~é

Fclix Al1•cs Pacheco.

,Traclucçüo :
Legação da Suissa no Brasil Agosto de 1924 - N. GG 2/ü.

Rio de .Janeiro,

~!6

dA

Senhor Ministro,
Tenho a homa de '\evar ao conhecimento de Vossa Exccllencia qnc por notas de 1.8 de Junho nltimn, a Embaixada elo
:F'ram;a parf.icipou no Conselho Federal Snisso t]ue, flc accôrdo
com o artigo 16 bis da ConvPnljf\o da Unifio de Paris df' 20 dA
Março de 1883 para n Jlrotecçãn rla propriedade inclusteial, revista rm Bruxrllas a H- de Deu,mbro de r1 900 e em \Vashington a 2 de .Tunhn do 19 J 1, o Goyerno :F"rancez declara adherir,
11nlo grupo dos Estados da Ryrin e fln Lih:mn (t rrfericla Convenção, b('m romn ao Ajusto de l\fadt·itl dP l 'r dr Abril dn I R9l,
conrt~l'lll•lllt• :'r l'üJH't•ssfio da~ falsas irHlira~;:õPs dP Jll'Or('dPncia,
revisto mn \Vashington a 2 de Junho de 1 ~)11.
De conformidade com o artigo 16, alinea 3, da allndida
Convenção, essas duas adhesões produz·irão effeito um mez
após a remessa da notifica-ção feita pelo Governo Federal aos
mitros paizes unionistas, port.anl o a partir do 1o de Setembro

uf'

1921!.

Alem dislo, a Embaixada dn França rommunicon ao meu
Governo que Plla estava f'ncarregada df' pedir a inscripção
dPsf P grnpo flp Estados na. VI das classrs pl'PYisLns para a JHll'tA
eonl r·ilmidora para as dospczas fla Jtoparl it~ãn JniPrnaeionnl e
quo Ulllll Hcpart.il;fio da JWOVJ'iPdade iltdnslr·ial foi crl'ada pelo
grupo dos Estados da ~yria c elo Lihnnn, n:-ts ronflit:fícs estabelecidas no artigo 12 da citada Convenção ..
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Incumbindo-me ue levar o que precede ao conhecimento
de Vossa Excellcncia, meu Governo julga uever observar quo
a f:ituacii.o dos Pmzes sob mandato não estando fixa1la nu rcr;imcn da união industrial nem sob o ponto de vista tle seus
dirf'if.os (rCl11'escn tat.;ão), nem quanto 16Js suas o'hrigaçüm; (contl'ihuiçõcs financeiras), pal'cee upporluuo qut' unta tlodsão
eomnllllll a lodos os paizcs tlesta eaf.eguria vcuha atfeJH1Cl' a
este duplo ponto de vista, vor ocea~iãu da vroxima Ctnüercueia
de revü;ão, prevista pelo arLigo 14 da Convmwão geral.
Aproveito esta nova occasião, Senhor 1\Iinislro, vara lbe
reiterar as Sl)g'lll'atu.:.as fle minha 111ais alta cow;idunu;ãu. (Assignado) Chal'les Jlcdw·ll.
1

A Sua Execllencia o Senhor Dr. Felix Pacheco, l\liuiolro
de Estado das Relações Exteriores.

DECRETO N. 1ü.(H3

-DE

22 DE OUTUlHlO DE 1924

T1·ans{c1·e ao Govano do Estado da Bahia as obriuaç6cs c di-·
1'citos úa. Uniao, 1'claf.iva,nwHtc á CX'lJloraci.íu tio ~crviro
tclc}JfWIIico

naquellc l'.'stwlo.

O PresidPnte da HcvuiJliea üos Estados Lnidus du .Ut·asil,
nsamlo ·da autorização eoulidu no art. ~n. n. LVI, da ll'i
n. 1~:. ü3'2, do () de janeiro de HJ:2:~. revigorada ]leio art. 20G
da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924, e eom;idPramlo I.JU•}
o Governo do Estado da Bahia c a Companhia Brasileira de
En orgia Electrica declararam aceeitar a transfcrencia ao Governo daquelle Estado das obrigações contrahidas pelo ela
União para eom a referida Companhia, rclativumenle ú explora1;ão <lu serviço tclepltonico na Bahia, decreta:
Art. Lo O Governo Federal transfere ao Estado da Bahia
fodos os direitos de qun (\ tifulm· a União, pelos ~~oillmetns ecleiJl'ndos com a Cnrntmnhia BraHikil'a de Ent•J';.!;ia ~~~lf'ell·ka, nos
1t'l'lllOS ·dos dt'tTPI.os Jt•dpr;u•o ns. 'J.(j'J.l, dt~ t:J dt~ 110\'l'!lÜH'O d8
HJO:!, '7.0:H, de lG de julho do 1!J08, e 13. Gltrí, dP I 't de abril de
:UJJ\1, t) rout l'f'l't•rPneia ao ·dctTdu Íl)}]H'l'ial 11. !J.~.!í.'t, de l!l
41P ,julltn dP Jt):-)'1, })ttl'tt t'xplm·w;fío dtJ sr•ni•:n lelephnnil'o 11a
ridadt! do ~alntdor, ficaJtdo a •·nrr.;-o do ntcsnw J·:sfatlo. 11a
t':-;JJiu•J'a dn s11a t·ompeiPtlr ia, at:i o]JI·isat;líps t·onlraiJ idas twlu
Uo\'t'l'IIO

FPdr•ral .

. \r·f. ':2. 0

.\

Companhia, aL't;Pifandu a ft'Uil:-il'ert•nei<l, regu-

lat·;í eom H (~'flYI'I'IIO do Estado, lll'lm; lltl'ios dt~ diJ'I'.ilos, as sml'·l
l'PI:v:ões seudo mantidaR, Plltt·l~lanl.o, as vantagens assP1-nil'adas
ao Uoverno Fr>deral pelas elausulas V I, V lL n XXIL du tkerf'!o 11. 1~L5.J5, ·de 11 de al.n·il dr) 1UJU, a salJer:
a) a Companhia. obriga-sn a manlf'l' f' ~~onsPJ'YaJ·. Sl'llt ·dil'Pifo a indf'lllltizat;iio alguma, as linhas n os HJllllll't'lltos Lt.,lrnltoJJit·os das l'I')Hll'lit.:Õt'S )lllbJ ira:-; fndt•t•ap:-;, IlU eidadr• do
~alvadot·:

lJ ,I os chnl'r·s tias repal'lições fmleraes gosarão Jo abatinwntn dn .?0 o/o nos }lrcr;us das assignaLuras para us appareJiws inS'Ialladus em suas easas })Ul'lieularP:.;;
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c) o Governo Federal reserva-se o direito ue assentar as
linhas que entender convenientes para seu serviço c de fazer
n~ nccessarias iustalla<:õos.

ti:Lio do Janeiro, 22 ue ouLuln·u de
dcueia c 36" da Hl'pnblica.

102·~.

J 0~-lo da ltulcpen-

Francisco :)â.

DECRETO N. 16.6/t-1

~ ut<:

22

m~

ou·rumto

m~

1B24

Proroga por dous annos o prazo fixado parti a Compa~~hia Ge?'al de Melhoramentos no Maranhão concluir a execução
dos serviços de que (f contr-actantc

uo

O Presidente da Jlepublica dos E.:-;tados Unidos
Brasil,
at.tend8ndo ao que re(]urreu a. Companhia Geral cln Melhoramentos !to l\laranhão, o :i vista das informações a respcit.u
IH'P~tadas pela lnspecLoria Federa\ das Esl.rada-.;, decreta:
Arligo unico. Fiea prorogatlo por 2 (dous) atmos, terminando) a.ssim, a 18 de outubro de lH26, l' prazo f'i:xndo 11a elausula VIII do eontraelo a que se refere o rlecret.o n. 14.823,
de 24 de ma in de 1921, para a requerente eouelui ,. a pxecucão
do conjunt.n rle -obra::; e installa~{ões fPrroviarias destinado a
cstabPlecer ligaç,ã.o. em Therezina, das ~~Rf.radas de FPrrn São
Luiz a Thcro:r.i na, Pet rol i na n Thm·pzina ~~ Cr;1f hPÚ!'{ a 'J'h•~

rPzina.
Rio tle Janeiro. 22 de oulnl•m
pcndoncia c 36:. da Hepublica.

fl,~

1!1,'!1,

103" da

lude-

AH't'HUll DA t)JLVA BEH.NAHllE~.

!DECRETO

IN.

16.645

-DE

2. 2

DE OUTUBRO DE

1924

Modifica o p1·ojecto dos novos m·1·uamentos na zona do cáe3
do p01·to de Reei{e, approvado pelo decreto n. 14:.632, de
10 de dezem.1bro de 1920, 1w sentido de evita1· a demolição
da tm·re de Malolw{f c conseJ'IHU' os fcJTe-rws do exA1•senol de Marinha.
O Pre~idcnte da Heptthli1~a dos EHl.ados lT11i1los do Brasil
deüreta:
Artigo unico. De accôrdo com a planta aue a este acomvanha, rubricada pelo director geral de Expediente da Secre-
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t.aria ue Estado do Ministorio da Viação o Obras Publicas, fica
modificado o projecto dos novos arruamentos na zona do cães
rio porto de Recife, comprehendido no projecto que modificou
a disposição interna uo mesmo d~es, approvado pelo decreto
n. 14.5.3~, de 10 de dezembro de 1920, sendo, assim, evitada
a demolição da torre do <<Malakoff», proprio nacional existento
na cidade de Hecife, omJe m;tá im;tallada a Capitania do Porto,
e I'Onservados os tcerenos do ex-Arsenal de Marinha.
Hio de Janeiro, 22 de outubro de 192,j, 103° da lndependeneia c 36° da Republica.
.
AR'l'HUH. DA SILVA BEHNAllUES. 1

Francisco Sá.

DECRETO N. 16. (i1(_)

-

DE

22

DJ.i: OtJ'I'UBRO DE J~t!-1

A ttlm·iza u. celebração de accô1·llo com Thc Greo.l W cstern of
Brasil llail·way ComJw·nu, Li1nited, para acquisição de
mat1rriaes e e::cecnção de 1nelhoramentos ern diversas
liultfls [C1'rros [r:derucs

rJifC

lfu: .csfiio lti'J'r'lldor{as.

O Prosidn11l.e ()a HP!tllhliea tlo~ Estado.'l Unidos •lo Braf'Jn Yi:·da o que expol'. a lns[H\I'.fol'ia t•'edel'al das Es.
f radas; c
Gow;idenutdu a IteCt!s~idadn dt! deLerrllillar 11 modo de
applicação do el'euito especial dn 1iL6fHi :7fH$U'!·1, que, na
rr·,rrna. aufori7.ada pelo art. !l'/. 11. XX, da In i n. lt. 632, de G
de janeiro do U12::l, foi aberto pdo decreto n. 1ti. 228, de 28
do novnmhr·o do me~mw anuo, c rcgü;trado velo 'l'l'ihunal de
1:o11las cn1 sessão de :!.1 do <lezemhro seguinte;
Considerando tJUC esse eredito,----quo eonf.inua t•ru vig01:
JHI eOITPnf.f'. exNcieio t\Jll virtude do art. ~-t:l, da lej numero·
.r,. '1'~}3, df' 7 <Ir~ janeiro do corTorrfc aillln.-- ·r destinado {\
wx::ecuçãil rle Q-rovideneias tJrgenfN;, a.firn dr~ ganmf.il' 11 transporte integl'al e upporluun dél:•. safra; 11as rt·~·i(íes servidas
pelas l_inhas arrendadas a 'l'he Great \Vesf t'l'll of Brasil Railway Company. Limited, para o que ;~e torna uecessario adquj-

sil, tendo

l'ir materiaes e executar melhoramentos em diver~as linhas;
Considerando igualmente a neeessidade de fixar as obrigações da referida companhia em ecmsequerwia da~ despezas
que forem effcduadas con1 e:•ht\ objeet.ivu IJOl' conta do men'~ionado nredif o, hem n.omu
a convenieueia de harmonizar
rssHs ohri.!..:açües I'Olll as esf.ipulacür ..;; do eontr:wto celehrano IH\
I'(IJ'rtta ~lo

deerdo n. J i. :J~·(i, de .'!·'i. dn agosLu de l !l20; e

Usando da autorizaeão l'Onfida. 110 art. !l'7. 11. XLVII, da.
J,d 11 ..'f.ti:l?, dt• G de .iatwim dn 1•\Y:?:l, q11n enntinua l'lll vigor,
f':1~-n~i do a !'I . ?:lR, da IPi n. ~. 'j !I(\, de 'I ele janc iro do ('íH'r·r•rdc :wno, deerC'l.a:
l'Ulll

:\r Ligo unko. Fica auLorizad::.. a celebração de accônlo
'l'hc Grcat Wcstorn uf Bl'asil Uailway Company, Limt-
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ted, na conformidadr das clam:lllas qnc cou~ este •h2.!xam assignadas pelos ll\ini~;Ll'Os de Estado do~ ll\!'.;oc.ios tb Viação o
Obras Pul.Jlieas ~~ da Fazenda, pam a acqui~ic.;ão de maJeriaes
e PXI'l'Ucão dD lítnl!JOranwntos em divcr:-;as Hnhac; ferreas
fl~cÍet·ars' ·!flln c:-; Iilo arn~mlada:-5 úquclla compauhia.
Hio de .lanPiro, ~'2 de oululH'u du Hl.2 'J, lO:J" tla lmlepenLlencia e :.w da Hqmblica.
0

Francisco Sd.

B. .tl. Samz1uio Vidal.

Clausulas a que se refere o artigo unico do decreto n .. 16.646,
de 22 de outubro de 1924
I
W Grcat \Vestcrn of Brasil llailway Cumpany, Lirnitell,
obriga-se:
a) a adquirir o sc;;uinlc material que montal'á P entregará. ao trafego no r·razu de quinze (J5J mezes a cunhu· da
dala do rrgistrQ, pelo Tribunal ri,~ Contas. dn acctkdo que for
m=sign:uln em 'irtmlc do ·dccrcln n. JG.GíG, de:.!~ de outubro
de Hl:.?í:
25 carros fechados do 25 foncladas,
25 carros abertos de 12 toneladas,
5 tanques volantes,
1 O tanques para tender de locomotiva <d\'logul»;
b) a executar no ]H'azo do dezoito (·18) mczcs, contados
da data do registro do accôrdo acim!.t referido pelo Tribunal
de Contas c dP enn fol'micladc eom o~ or~:amcnlo~ approvados
111'1a llt~pcdol'ia Federal! dati Etitrada~, o:-; sm·vi~,;u::; infra-inlliead·•~:

1 :· Cnnelusãu das obra:; a uloJ:izada~ pela vurbria Ju ndnislru da Viação e Oln'a~ I,u.blica::l, de ::·~ de dezembro de 1919,
na imporlaneia du I .Oü9 :u:~r·~H:i·l J.
2.° Conversão do t> 't vagões Jol'ltadu~ tiL\ 1:.? {•meladas em
aber(o:-;, nl'1.:aúa na importancia. dn X I.~~L!.-0-0 e t:j:G50$'0'00.
3." Convcr~ão de ::!fl vag-õps ti('• I :2 toneladas um· vagõe.-;1Jrcque, oq:ada. <'m J:~ !Hi0-0-0 e -li·: 000$000.
'i." Suh~Lilui<;ão de 'd)'Ü'.00tl dol'IIH'Ili('B, un.:ada na ilnpuriancia de t 8.030-0-0 c 3.-103: í00$000.
5", 1tcnova~.:ão da linha entre Timbaúba c Il.abayanna, ol'~:ada eu~: i: 32.438-0-0 c 203:507$·180;
Ü LaslrallH'IÜo da linha da Esf I'ada tk FeiTo Central entre .JaiJoatfiu e Victoria, ol't.:ado 11a ituvortaucia. tle
0

,

G03:U03~(j85;

7°, Laslramcnto de f.rcchos d<..~ linlta Sul de Pcrnaml.Juco,

entre os kilomclros 100 e
:9·~2 :165$154;

107 c

11ü a

133, orçado

em
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8°, Reforço de pontes orçado em 297:464$000;
9", reparos diversos de linha entre Entroncamento c I\ atal, orçados em 300 :000$000;
10°, Acquisição c montagem de material de conservação
urgentemente 1'cque1·ido para apparelhar o material rodante e
at.; linha~. orçaua. em: t 99.658-10-2.

n
A acquisicao de todo o material especificadamente desi:;;nado na clausula anterior será feita mediante concurrencia
particulal', realizada pela eompanhia, e submettida á appro"ht~ão da Inspeeloria Federal das Estradas.
A recepção desse material será feita conjuntamente pelo
representante da Inspectoria Federal das Estradas e da companhia, devendo as respectivas contas, para serem pagas, te1~
u 'i:;to da Inspeeloria Federal das Estradas.

UI
\ (~xeeltf)iu das obras. ~erviços, trabalhos de montagem
avplie<H;ão dos malel'iacs adquiridos, eonstantcs da clausula J. scri.io feitos sob a directa fiscalização do 1o Dif;tricto
·~

da

ln~pedoria

FPclcral das Eslrauas ou por funceionario esdesignado pelo ministro da Viação.
A tLllllpaHhia apresentará ao districto a dernunstrat_;ão das
despc'zas realizadas quer na nxecut::ão dos trabalhos, quPr na
:1ccpr isi(:Cto de mate1·ial necessario e l'Clal ivo ao pel'iodo de
('ada ltuinzPua, rcmctlnndo fambclll as resper( ivas hwl ura·;; d1~
,·omrn·as de ma! criaes diversos neccssarios :'i exccw:fio dessas
obras.
Uma Yez approvadas pelo distriefo as dl!mon:->tl'a\:Ões de
rlespeza, serão os respectivos pagamentos feilos em lteeife p<da
agl'ncia do Banco elo Brasil.
Si a Inspccloria Federal das Estradas, ao vr,occdee ao
exame final das demonstrações das despezas remcU.idas pelo
1o distrielo, resolver impugnar definitivamente quaesquer
pareellas, serfio estas deduzidas do pagamento irnmcuin Io.
pt~t:ialmente

IV
.\ companhia providenciará para que haja completa scparat;:'ío entre as despezas decorrentes do act;ôrdo a ~er firlllado c as de custeio normal de suas linhas.

v
.\:-5 dcspeza:-; realizada:-; em virlude rto cilada aeet~!·do eurl'tTi:ío por conta do crmlilo especial de J~LHlH> :78U!l2'1 (l.r~_·~~~
mil 8"i~eenfos ,, :;e~senta n :;eis conlo:-> setecentos r· oifenta ,.
11m mil non~cc'nlos e vini.fl c quatT·o r·éis). ahedo pelo {lCn·eto n. 1G.228, de 28 de novembro de !!);.?;;. revig·orann lli.ll'a
o ~~Ol'l'ente exerci cio, pelo arl. ~.1 :-J. da lei n. -L 7B3, de 7 dr~
janeiro ~le H}2-L Os pagamentos que como parcellas do ernpec:-;timo decorrem do accônlo serão feitos pelo Banco do
Brasil.
Leis de 1924- VoJ, III

20
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VI

Um armo depois da 1mtrada

bases de

tarifa~

l~rn

vigor das aH.rT'a<.:.nrs de

c nlassi ficação de mercarlm·iaK ,·,onslanl ns da
pol'f m·ia do 1\IitlisUwio da Via6ío. de 2t:> do :-;nl embt·n de 1924,
c·omel'ar·:'t :1 entTPI.' a l'espollsabi!ida(lc dn rompanhi.a pelos
juros do t{ 1/cl ao :umo t->OlH'C a quantia d1~ ·l:l.t)fJii:781~W?~. c)
pela quota annual de amol'Liza!_ião fixada cJp maneil'a que a.

referida quantia esteja completamente amortizada dentro d~
15 artnos da data do pagamento da primeira annuidadc.
A amortização será feita de maneira que a companhia pague uma annuidade fixa, incluídos os juros e a amortização.
O pagamento da primeira annuidade deverá ser feito pela
companhia dous annos depois da data em que tiverem sido
posta.s em vigor as alteraçõ~s das tarifas acima referidas.
VII
A anuuidade a que se l'efere a elausula autel'lor será
t·ecolhida ao Th~som·o Nacional ou á Delegacia Fiscal em
Pernambuco 30 (trinta) dias depois de terminado o anno a
que a mesma se referir, ficando a companhia eonstituida em
móra. ipso jure c obrigada ao pagamento do juro de ~) % ao
anno si não fizer o recolhimento no vrazo mareado.

VIII
Para o rnernbolso da importancia dispendida pelo Governo por conta do credito especial a que se refere a clausula V, fica a companhia obrigada a descontar de ~ua receita
annual uma parcella igual á annuidadc refcl'ida na clausula VII.

IX
A companhia fica dispensada de pagar ~n <~IIV~'J'no as
quotas de arrendamento em atrazo, a partir de 19~1 inclusive
o de fazer o recolhimento da mesma quota ~mquant.o não estiver amortizado o ca.pital de dez mil contos de réis
( 10.000 :000$) a que se refere a lctLra (1 da clausula 18 do
contra.cto approvado pelo decret.o 11. 1-í.326, de ?1 ric agosto
de 1920.

X

Pela inobservancia de qualquer dos prazos marcados nes~
taB clausulas ou pela Inspectoria Federal das Estradas para a
exe~uçíio dos ~e~vicos aqui. p~evistos, .salvo prorogação coneedida pelo mmu~tro da V~açao, fJCara a companhia sujeita
á multa de um conto de réis (1 :000$) por mez de atrazo.
marcando-se-lhe novos prazos excedidos os quaes será a
Jllnlta elevada ao dobro.
. Si dentro destes ~prazo.s c salvo caso de forca maior aceeiLo pelo Governo nao estiverem concluídas as obras e montado o material especificado na clausula I, rc_serva-sc o Go-
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verno o direito de declarar sem effeito a elevacão de tarüa.1
approvada por portaria de 26 de setembro de 1924, sem projuizo, porém, do que dispõe a clausula ·iO do cont.racto a
qnc se refere o decrelo n. 1 326, de 24 de agosto de 1920.

'L

Xl
1:unLüiuam ern inleiro vig~tr :.a:) elausula:-; do ~~outra
do a que se1 refere a. decreto n. 14.326, de 24 de agosto de
1920, e do termo de additamento approvado pelo decreto numero 14. 530, de 1 O de dezembro do mesmo anno, que não
foram explicitamente alteradas pelas presentes condicões.

XII

De carla pagamento feiLu :í companhia

HC'l'êi

sello proporciOnal.

df'scontado o

XIU
O aecôrdo ..ficará de nonh um effeito se não for regislrado pelo Tribunal de Contas, não se responsabilizando o
Hoverno por indernnizacâu alguma ::;e aquclle i11stitutn dene~;:.t r o registro.

Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1!J24. -Francisco Sá.l
-- ll. A. San1,paio Vidal.

DE>CltF~TO

N. J6.617

----DE

2.:?

JJB OllTIIJ:JRn

DE

1!}24

))r .<:(tlt'a do ,\ rsen11l de Jfatinha do llio de Jauei1·o li Directo-

ria do Armameulo c o Serviço de RadiotelcuJ·ophi.r
O PrrsiueuLe da Hepublica dos Estados Unidos do Hrastl
ttsaudo da autorização conferida pelo art. 13 do decr·~to nu~
mero -LOJ5, de U lle janeiro de 1920, revigorado peln de numero 11 do 1lecreto n. ~. 794, dr 7 de jaur'i r·n do roerent·~
;mno. ,.,~solve dest.acar do Arsenal de Mnr·inlla do Hio d 1 ~ .Janeiro, ~np: :1s r·pspt~ctiva~ offieüra:-;, pessoal r• PtJUiparn~_·rd.n

i:l

:mtiga DirPdf!l'ia do A1·mamentu. que fi<·ará (] irecf,;wle~1le
~ubordinada ao ministt'O, regendo-se corPo <utteriormcnt.~ <Í.
sua incorporação ao Arsenal, e o Serviço de Radiotelegraphia
que 1'ieará !;oh a jurisdicção do Estado Mninr da .\ i'llHtda · re~
vngadas a.::; disposições em contrario.
'
Rio de Janeiro, 22 de outubro de JB21, Hn· da lndf'r;en-

dencia c 36" da Republica.

AR'rHun

DA

Sn.vA

BEHNAHUEB.

Llle,r;al}l(lrinv Paria de Alew:m·,
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DECRETO N. 1G.6í8-

DE :2~ DE

OUTUBRO DE 19Z·t

Abre, pelo Jlinisterio da Mal'inha, o Cl'edilo especial llc
23:000$, em, upolices da divida publica, que devP.rão se1·
entrcoucs o.o copitüo de

IHOJ'

c au.erro Af,_·aro ;\'unes de;

Careullw
O Presidente da Hcpubliea dos

Estado~

Unidos· do Brasil,

usando da autorizadio contida no u. V. do al't. 15 da lei

n. -i. 793; de 7 de janeiro ultimo, n tendo ou\"iuo o Tribunal
tlc Conta~. decreta:
Art. 1. o E' aberto, pelo Ministe1·io da 1\larinha, o credito
especial de vinte c cinco contos de l'<Jis (:?5 :000$000), em apoJiee::; da divida .JHlblica, que dcvl:lrão ser enlr1•gues ao capitüu
de mar c guerra Alvat'o Nunes dP Carvalho. a titulo dr. premio
pelos seus inventos enú;cgucs e adopladns na Mal'inha do
Guerra.
Jlio de .Tancieo, :?'!. de uuluLt·o ele I!J;~~i, 103° da lmlepcnLlcncia c 3Go da RCI1Ublica.
AnTuun J>.\. SILY.\ Jh~ll!"AitDEf:! .
. llc,r-mu..ll'ino Pm·fa de Alcncur.

R. :l. Sampaio ridol.

VEC:HETO ::\. I t) .li Hl -

:ibrc

DE ~.'2 DE OC'l'llUJW UE

I H:? í

Jlinistcl'iu d11 Fo:.e11da o acdito csw:cial de réis
pm·a occm'l'CI' tW payamcnto do augmeuto d~
vencimentos, salarios, iornaes, dúwias ou 'IW'.nsalidades de
que trata o m·t. 258, da lei n . .1. 79.1, de 7 de ;ianeiro do
emTcate mwn,
W)

'j';·;. 000:000$,

O Pl'l'Sidcnte ua Hcpublica dos Esladus Unidos úo Bl'asil,
nsanuo da autorização contida no arl. :258 da lei n. 4. 793, de 7
de janeiro do corrente anno e lendo ouvido o Tribunal de Contas, na fórma do regulamento approvado pelo decreto n. 15.7:7'0,
de i de novetnbro de 191:?2:
nc::;nlve abrir ao 1\Iinisf-orio da Fazenda. o ee1•dito e;-;pccia!
•)e 7:5. UOO :000$, para occun'cr ao pagamento dn vcncinHmtoH,
l!'>alariuH, .iomaes, charias ou rncnsalidades de quP trata o rcJerido arf.. 258~ .:endo: p·ara o t:\llnisterio da l\larinha, ré i~
:J.i671:~-Hl$859; para o :VlinistH·iu da Guerra, :;.~l6G:63-1$:871~;
para o Mini~tcrio do Exleriul·, I li O: 00:3$8:!9; para. u Ministerio
!la Viação. '13. 7~8 ::?.72$25/t; J>Ut'a o :\Iinislel'io da Agricultm·n,
r>.lW:!fH$7-í:J; para. o :\linisterio da Fazenda, 1L11'9':G,L?$l:J:!
c para t' 'Tini~lpr·io da Justiça, 7 .81~ :530$30i·.
Hio rln .Janeiro. 2:? de oulubru
tlencia e 3u" da fi('publlra .

~~~~

l\t!'1, to:~" da lndcpcn-

•\Jt1'llt:Jl DA 811X\ BEHX.\HUE~.

ll .. A. Sampuio Vidal.
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JmCnETO N. HL650-

DE

22

DE OOTOBHO• DF.

Hl2L

ntaawiza de{initiuarneJJ-fe a Contwlnl'ia Central da. Republir.a
e app?·mm n seu 'l'r>(Ju.lmnrnfo

da Hr.pulllica do~ Egl.ado;;; Fnido~ do Brmlil,
da aulorizacã.o eon!ifla no art. 280 da lei 11. 4. 79:J, de
7 ele jnJH'Íl'O dr. 1 tl2lt, rN;ol vo ol'ganizat· dofinilivamente a
Contadoria Grnlral da Rrpuhliea. approvando o regulamrmto
dPsla data, Uf-;Flignadn · pl'lo Ininisl ro dt:' Estado do;;: Negocios
1lrt FazPnda.
O

PI·r~idenlr.

u~:mdo

llio de .Janeiro. 22 do outubro (lo
JH'ndeneia C 3()" da RPJlUbJit'a.

HI~·L

103° da Inde-

An'l'Hl'R D.\ SIL\'.\ DEnN:\1\DES.

R. A. 8ampain ridal.

Regnhün~nf o

da

(:ontndm~ia

Crntral d:.1 llPpuhlirl\

TITULO I

Da organização da Contadoria da Republica

GAPITULO T
lNR'l'l'fiJlÇí\.o n,\ f!ONTADORT.\ CE~TRAJ, D.\ REPwRLTC.\

Secção T

I·nstitu.içlio, sédr>, Jw·isdirçrio
.Art. 1.0 A Contadoria Cnn!J•al rla Repnblica. insl itui1l::t na.
f(írrna da !ri n. ~. 5:~6, df' 28 df' .i:mciro de 1922. art. 1!32,
d:t IPi 11. 'L0r>r>. df' 10 df' agns[o dP 10:2'!. ar!. t:l. do flf'rJ·~t"
n. tr>.':!!O. dr :?8 dr drzrmhro f!p I~L~l. f' arl. ?7·~. rl:l. lei nnrnf'ro ~. 793, rlc 7 de .janPil'n df' H>2'•· f Pm sua s~dP nu Capital Fmleral c .iuri~dic~iin f'JU toda a ·Repuhlira.
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Secção li

Contadorias e sub-contadorias seccionae!
Art. 2. Estão subordinadas á Contadoria Central da ~e
publica sete contadorias seccionaes e . ta~tas . su.b-contadoru~.s
seccionaes quantas sr tonw nPr.'essarLO msfJI.1nr para effl-·
ciencia rlos serviç0s de contabilidade gera) da União.
Art. 3.° Constituem contadorias seccionaes as directorias
de contabilidade dos d,ifferentes ministerios e sub-contador!as
sf>ccionaes a Delegacia do Thesouro em Londres, as delegacias
fiscaes do Thesouro Nacional nos Estados, alfandegas, mesas
de rendas, Correios, Telegraphos. estradas de ferro, Caixa de
Amortização Imprensa Nacionai, Casa da Moeda e Jutros estabelecimentos industriaes da União, bem como as repartições
arrecadadoras e pagadoras obrigadas á prestação de suas contas
por meio de balan:cos mensaes.
0

CAPITULO IJ
CONSTITUIÇÃO DA CONTADORIA CENTRAL DA REPUBLTC'.A

Quadro do pP.IIsnaT
Art.. 4. O pe~soal da Contadoria Cfmtral da Republica é
const.ituiflo por f.re~ categorias, a saber:
I. Direcção.
li. Pessoal da secretaria.
TU. Pessoal t.echnico.
Art.. 5. A ciif'ncção é constil 11 idn pelo r.ontador geral.
contador-ad.iunt.o. suh-r.onfaflorrs P srm·etario clu~fe dr
:Recção.
Art. 6. O p0ssoal da Secretaria c.amt)õr-sn de um auxiliar, dois praticanfcR, trcs dactylographa~. um lWntocollist.a.
um continuo-archivistn. n trcs ~rventes.
Art. 7. 0 O pessoal technico, que terá sua funcção em cada
uma das tres divisões, compõe-se de doze guarda-livroR. vinte
P sete auxiliarPs technicos e oito praticantes.
Fara.grapho unico. Além dos cargos mencionados neste arf.igo. o Governo poderá admHtir como extranumerarios, contractados ou em commissão, os technicos de eontabilidade por
partidas dobradas que forem necessarios á perfeita execução
dos serviços a cargo da Contadoria Central da Republica dentro
do limif.e da respectiva riot,ação orçament.aria.
'
0

0

0

CAPITtTIJO ITI
0.\ TNRPECÇÃO DAR GONTADORIAFI E SUR-GONTAD()RL\R RF.Cf!lONAER
0

Art.. 8. Afim de asseg..m'ar a normalidade dos serviços de
contabilidade ('m rorla a União, a r.onf adoria r.entral manterá
um serviço dP inRpecção perm~nwn fP sohrP todas as repartições que lhe são subordinadas.
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Paragrapho unico. Para effeito desta inspecc;ão, que será
exercida por funcçionarios tec~nic~s. ~esignadC!s pela Çon!adoria Central, considera-se o pa1z d1vtdtdo em mrcumscrlpc;oes
assim distribuídas:
1a circumscripc;ão :
Amazonas.
Pará.
2• circumscripção:
Maranhão.
Piauhy.
Ceará.
Rio Grande do No:v.te.
3• circumscripcão:
Parahyba.
Pernambuc().
Alagôas.
4 cireumscripcão:
Sergipe.
Bahia.
]jjspirito Santo.
5a circumscripção:
Minas GP-raes.
Goyaz.
Matto Grosso.
fi• circumRcripflãO:
S. Paulo.
Paraná.
Rant.a Catharina.
7" circumscripcão: Rio Grande do Rul .
A" ~~iJ'cnmscripr.ão: Capital Federal.
Al'l. 9. Além fia inspeccão permanenu~ a que se refere o
artigo anterior, o contador geral poderá determinar as inspeccõe~ que lhe pareçam nece~:~sarias, de aceôrdo com as e:xigencias do momento.
8

0

CAPI1.'ULO IV

Art. f O. O r.ontartor geral. r.ontaclor-ad.innto. sub-contaflores, seerf'tario-chefe dP Secçfio, gnarcla-livros c auxiliaresf echnieos serão nomeados por decreto do .Pre~idente da Repuh lira: os prntirant.f's, as flnelylo~;raphas. protocollista, arehivisla P contínuos. por I itnln rlo ministro da Fazenda, soh
proposfa do contndor geral n os serventes pOJ' portaria dn
rnntador geral.
Ar f. 11. O contad(W gPr'nl sPr:í. df' livre ~scolha do Govrrno, cleYPnrlo n nnn,f'nr.iln J'PrnlliJ' PTn 1wssoa tlP 1'Pronhrr.ida
f~ompetcncia technica.
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AeL 12. As nomeações dP 11raticanfes recahirão em empregados on pessoas hahillladas mn roneur~o rle primeira en1rancia.

Paragrapho unieo. O concurso de 11rimcira ont.rancia
cornprehendcrá, além da prova de crrlligraphia, provaR cscriptas c or~os de port.uguer., arill1mctica t.heoriea •~ 11ratica,
francez on ing:lcz. ~eographia f' t•scriplnl'aciin por parl.ida~

•lnbrada~.

Art. 13. A inscripção elo::; candida!o;-; sPrú fci!a mediantr,
requerimenl o instruido eom c cri idiio de idade, alt rstmlo de
vaccina c cxllihic;ão df' eartf'ira rlP irl(•ntil'it·a<;fin P df' ef~:~Pr
Yista milil ar.
Pamgrapho unico. l\fw snrão alimit.tirlos :í inscJ·ip~fí.o o:-;
nwnorcs de 21 nnm maioros dn :30 annos.
Art. H. Pam promor..ão dos pralieanl f'H ao eargo immedialo, que t'l considerado de st•gunda enlraneia, scr:í exigido
concurso em que provem conhecinwnl o das rPgras df' escripturação publica, applicadas a tortas as rnpart.içÕPR e nsl.abelecimenl os do T~s! ado. pratica do funec.ionamento rla Contarlnria GPntra1 ,,la Hejmbliea. Cnntadorüts P Rnh-f:ontndorinR
~rc<>innars.

Paragrapho nnico. Si. para o preenehimcnto de Yagas
Pxislnnl es, concol'J'Prem vraticantcs em igualdade flf' condições. peevalrcerá o eri! Prio da ap! idão PJ'ofissional. URRiduitladP e an Liguidarle.
Ar!. 15. As promoçõm~. a parLie dr auxiliar-tochnico, indnsive. serão feitas, sob proposta rlo eontador ge1·al, dou~ fcr,_:os po1· mer1·cünenlo n um f crço pol' antiguidade absoluta .
.Art.. 1ü. O funccionario da Contadol'ia Cnnl.ral da Rcpuhlica que tiver servido effectivamente, pelo menos durante
um anno, no cargo de auxiliar-technico ou qualquer 1los do
categoria superior, 11oderá suhmelter-sf' a concurso fie Fazenda di' segunda ('IÜJ'ancia, para cuj(l qnad1·n, nma vez approvarlo, estará habilitado a l:it~1· nomeado, não IH.Hlmuln, entretanto, a primeira nomeação ser feita sinão para loga1· correspondente em vencimentos ao qnn t•s1.ivrr c·xercmtdo na
Contadoria Central da H.epublica.
Art. 17. As vagas de dactylographas. protocollisfa e archivista serão lambem prerncltidas mediantl~ propo~ta do rontador geraL
Paragrapho unico. A~ nomeações f.l,~ contínuos, ainda por
proposta do contado1' geral, recahirão nos servPntcs, srndo
11ma pol' antiguidadp c outra por rnerecimcnto.
Art. 18. As desigrw.<.;ões dos fuuceionarios que devem ser,· ir Pm commiss5o nas contadorias e suh-rnntadnrias sr.ccionae~ ~rrão feit.as pPlo contador ge1·al.
TITULO li

Attribuições da Contadoria Central

d~

Repnblica

Art. 1 !l. A Contadoria Ccnlml da flppuhl it·a (• immcrliahnntJnl e subnnlinada ao ministro da F'azenda, 1'. como õrgfio
eentJ·alir.~Hlol' da eontubilidnde geral da União. eomprehendendo fodur3 os actn3 relativos ús conb:-: df' gestão do patri-
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monio nacional, á inspeccão o registro da receita e despeza
federaes, superintenderá a contabilidade de todas as repar-

tiÇões e serviços pubhcos fcderaes, civis ou militares, que, de
qualqunr fórma, arrrcadem rendas, cfff•etucm nu au1 nrizem
despcza:-;, administrem ou guarrtrm bens da l1nifí.o.
A1'L 20. t:ompcte-llw, alPm da suprema arlminü;lta({ÜO da
contabilidade gPral da União. c, assim. a fiscaliza(}Úo pat•a a
1'ie) ObSf'l'VUll(' ia, pcla8 di l'fcrenff'S reparli (;ÕCR f' ROl'VÍÇOS federaf'S, eivis ou milltarc·s, dos prernil.os dt~ ~~cmtabilidadP puhlica es!tllc!Pridos pela legislauão vigente, iutrqJretar, quer
por meio rle oNlcns ou eircularcs, quer afLendendo (Js eonsnlLas que lhr forem feitas, todas as regra~-; prescript :-ts. para
os serviços a seu carg·o, JH'lo Cmligo rlc Contahilirladl\ o sf'tt
J•cgulanwnto.

Ar!. '!1. Para os fius ddct·minados 11:1 al'figo aul1•t·ior·. dPvnr:í:
Jo, manter em eYidencia, em sua. esrripluração g·Pral~ as
c·Lnlas synthel icas da receita e despeza e do paLrimonio do
~~~RI ado, hem romo das val'iaçõps que o ali rt'em nu modifiquem
no drcurso dt> cada exf'reü·io fitmncf'it'o, tanto pm· nfl'eiln lla
c'xecuç.ão dos orçamentos, <'Olllll pm· aef ns ti r' g-Psl :lo em clH
qualquer outra m.1.1 m·eza;
2°, exercer eontinua vigi1aueia sobl'P todas as rl'par·ticõe~
qw• llw l'il·am subordinarias, para qtw a e~cl'ipl Ul'açiío df' eada
uma seja executada com ·exacticlão, pnrfcitamenf.P ''tn dia P
c•m harmonia c·omplnta !'.ont a sua C'srr·ip1 tn·ac;ão gc•t·a I c•en1t'a 1izadora;

:l", pro11or ao ministro da Fm~cnda, para que srjum soli .,
ciladas ao Coí1g1·csso .1\':wional, as alteraçõr~s l{tlll SI' fizerem
nP.eessarias, relativas ú lPgislação de conlàbilidacle da Hepuhl ica, no :;entido rtc tornat· mais simples e dJieif'nl (' o mceaHismo conl abil em todos os orgãos da administração P fac ilihll' o andamcnlo dos lll'OCI'Sfios "organizac;iíu das lom:ula...;
de conl as;
.1°, expedir, nos casos de sua alçada, c or·ganizar. quando
lenham dP ser assig11adas pelo ministro da Fazenda, as insfrueções ~ circulares relativas aos serviços de conlabllidadP
mB contadorias sercionaC's dos minislcrios.
rslahclnr.imenlo~
indns1 rirtrs e rstar,f•f'S lllTf'r~arlarlut·as c png~doras dn Fnifio, t' i·4
vis on mil i! ares;
ú". instruir· as rcparticõcs que lhe são subordinadas rm
matcl'ia de contabilidade, 110 srntido de habililal-as a llropot·t:iormr-lhrs srgurm~ clemf'n{os df' aprer· iar,üo ela ad tll i nistra<'ilo fiscal:
. no, c-:xigir dessas mesmas repartições a apresentação, deu...

1ro das normas e dos prazos estabelecidos nos rcgulamenLo.c:;
vigentes, dos balanços mensaes e clnfinitivos e mais eiP.mcn1os de informac.;ão que se tornaren"!. necessarios ao hom fnnceionamcnto dos serviços de contabilidade da Hlcpuhliea;
7°, intervir clirectamente junto ás mesmas reparf icões, c ivis on militares, por fnnccionarios designados para .~ssc fim.
no scmliclr, de fi~calizal" e oxi~·ir a cx~tcf.a applica~ãn dPs prt·I'C'ilos do contabilidade pull>J ien. f'Rlabr~J.rciclos .f'·tn qltaPSflllr·t·
leis, rrgulamf'nt.o~ c instrnccõ8s ''igentos, tendo f'm Yista a
boa. ord1~m da oscripluração, no que sf' relacionn eom o rxnnto recolhimento e rigoro~n npplicacfío dos dinheiros ~' ltr•IJ~
puhl i coe:;
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8°, exercer, como orgão centralizador da contabilidade da
União, as seguintes funcções:

f - Quanto ao orçamento
a) preparação das propostas orçamentarias da receita ~!
despeza da Rcpublica, simplifieando e uniformizanrlo as respe.
ctivas tabellas explicativas;
b) abertura, movimento e encerramento a priori em contas syntheticas e analyticas, registrando os creditos orçamen ..
tarios de accôrdo com as respectivas tabellas, bem como os
creditos supplementares, extraordinarios e especiaes;
c) fiscalização da contabilidade do empenho da despeza;
d) e9cripturação, nos livros de creditos, das despezas ordenadas e liquidadas para pagamento. depois de registrada~
pelo Tribunal de Contas;
e) escripturação nos mesmos livros, dos creditos distribuidos a outras repartiç'ões ou estações pagadoras, depois do
:-egistro do Tribunal de Contas, remettendo em seguida os processos á Directoria da Despeza para o respectivo expediente;
f) demonstraçã-o do destino que tiverem os creditos orçamentarios, quando se tr·ate dt~ pediLl11s fie (~reditos supplemen-tares;
g) organização mensal de balanços syntheticos do orçamento, demon~trando os saldo'~ da pr•fwisão das rendas, segun-·
do as respeefivas rubricas orçamentarias P nq saldos dos creditos votados para cada uma das verbas de despeza, comprehendendo os creditas supplementares, extraordinarios e especiaes.

11- Quanto á receita e despeza
a.) centralização de todos os balanços de 1·eceita e despeza federaes remPtt.irlo~ memmlment~ perta~ rrpal't.ições subordinadas;
b) Ol'll8nizacão ~ estatistiea pel'm:mentf~ de todos OR uado~
relativos á receita arrecadada e á despeza paga pelos cofre~'!
ela União, na conformidade dos respectivos balanços mensaes;
c) escripturnr;ão methodica e permanente rlas contas de
resnonsaveis por arleantarrentos ou saldos em poder, observado o disposto no art. 299, do Regulamento do Codigo de Contabilidade, providenciando, no fim de cada Pxercicio, oara CO··
branca rlf' fnes debitos. por int.ermerlio fine:: nulof'iclnrlf'c:: r,om-·
netentes:
d) organização trimestral de um balancetP rle torlas a:::.
opern<;ões de contabilidade da União. rf'meUrmdn imrn~'rlial~l . .
mPnf.e nma cópia do mesmo Trihnnnl rlo Conf.:u:;;
e) intervenr,ão direcfa ,i11nf n ~c:: rrpartkõrs arrecadado.
ras e pagarloras da União. no sentido nf' ~f'rf'm os l'PSpf'ctiw~~
halanr·n~ or~nnizados nontualmentc. nroddrnc iamlo quanto :í.
imposirão c1P penalidades em que ha.inm inronido rL;.; funr.cionarios rr~oonsavf'ic:: por atrnzoc:: on inob~rrvnnrin 1las prr.
scr1p<:ões Jegaes;

AOTO~
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f) organização, até 30 de novembro d0- cada anno, das contas a serem apresentadas ~annualmente ao Cougre~so Nacional,
relativas ao exercicio anterior;
g) organização dos balanços geraes em definitivos rta re ·
eeita e despeza de cada exercício.
Art. 22. As funcções a que se refere o artigo anterior
serão distribuídas pelas Divisões da Contadoria Central da Republica, rm regirnenl o interno approvado pelo ministro da
Fazenda.
•'
Art.. 2~). O conLadot· g·eral da Republiea, quando entender
conveniente, procederá ou m::mdará proceder a exame, veri··
ficação ou balanço nos cofres ou caixas que tiverem sob sua
guarda ou responsabilidade dinheiros, bem; ou valores da
União. (Art. 9°, da~ Instrnr~ões annexa~; ao decreto 13.7 46,
de 3 de setembro de :1919. )

111 -

Quanto ao patrimonio

a) centralização de todos os lançamentos refel'entes ao
n.cLivo e passivo da União e constantes nos bahn~e~o~ das repar·1iç.ões subordinadas;
h) fiRcalizaçãü perm:mentc da nontabilirlade rlo patrimo'11 i11 QUI' I' inspeccionando o de~dulwamenfo nnalyUeo de toda.;;
as suas mmfaR n sub-contas. em confronto rom os l'espectivos
invfmtarios, f!lH~l' promnvrmlo a nrganiza1:ão dos pt·nc·p~~ns dn
tomada~ de rontas dos rf'spnnsavris peln g-unrnn f' ('nn~ervn
rfio do~ bens publicos;
c) centralização da contabilidade dP- 1ndns ns operações relativa~ á divida interna e externa, bem como rlas eontas de
banqueiros e correspondentes e de todas as npern~õr~ fie cre ~
nifoE= que modifiquem o patrimonio da União:
dl organizarão dos hnlnn~n~ nnnllaes nn pnfrimonio.

Secção TIT
J)a

f'f'11ff'a1izru;r1(1 f'

inspr.rrão dos

.~f'l'llÍf'O.<:,

f'ft'.

Ar-1. ?Ir . .\ cenf.ralhmcão da. conLnhilidaclr. e~Labelecida
nn nrl. 1". rln R.egulnnwnf~) dn Gonigo 1lr• Cont.nhilirladp rla
Pn i :in. IPr:í pot· h a se ns seg-uint.r:;; elemPntos:
A) :1. I'Rcriptm·açã.o g-rral nos rrrrlitoR or·0amentnrios P adrlir.ionaes, segundo ns tabellas cxplirat.ivas e n rlisiT·ilmir-ão
dn :r·Pgi~t.ro dn Trib11nal dr Contas;
T1) ns halan~os mensnes, remetf,idos pelas contabilidades
clns ministP:rios, ·dos resprcth,os creditos or()amentarios on
addieionaes, demonstrando synfllPticamente, pm· v~rhas. rons·igna(Jõrs e P-nb-consignações:
T --. os saldos dos creditos no mcz ant.erior;
JI - , as despezas empenhadas durante o me?. a que se rP-ferr o balanço;
IH--, os saldos dos creditos para o mez seguinte;
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c) os halan(:üs mensaep,: da rrceifa arrreadada r. da de.-: ..
peza paga em todas a::.; esta1~õrs anreadador·a~ e J)agador:u;
da União;
fi) os balanr,os nwnsaes do ad i v o r pa~sivo ndrn inisl rndns lJf'l:l União, dm110nsltando synthrticamPn(n:
l - , o yaJm· elos hrns ou off,•il ns nchnin i..:;l radns pPia Uni fio,
e rerebidtl.c.; do nwz autrl'iol':
H-. as v:wia!,'iÍns oecnlTida:-~ 1111 lllt'Z a q11P c.;p l'nl'rr·ir o
l1nlanro;
IH·--, valtwes a lmnsporlar· ao mrz sPguiniP:
1') df.'nronslraçõrs g.•rars. rcml'ltidas J•Plas <·mtlnllilidadr~
dos diversos minisle1·ios, das despezas Pmponhactas P não requisitada ...; durantP o ull imo anno finanerirfl " organ izadns :~
\'ista <las drmonslrac_:tír~ qll(' as rnparl it.~ÕI's suhm·dina(las fit'alll olwigadas a rnviae nos mini.:;tPri'OS' dP qu;• drpPndrlll, att!
o dia :lG dr.• jani•i1o dll pel'indo addicional a cada l'XC!'Cicio.
_.\l't.. .25. A insperção ú;.:; contadorias 1• snb-ronl adoriu~
l"f'CCionaes, por· l'tmeci'Onarios trclmieos da Contadoria. CPnlt•nl. ou das mPsmas cnnladorias f' snh-conladol'ias sPecionaP:.:,
de aef·úrdo com as dispnsh:õrs fll•s! c rapiluln, Sf'!'<Í cxpr·cida:
SohrP as contadorias e sub-contadoria~ srcC'ionacs.
Sohrr. a~· •r·Ptmdiçõcs in:Jt1str~aes. nr·l·f'ca.cl:tdoTa~ suhallrrnas c demais rlcprrrdcncia~ qne fOI'H<'CPI'Pm rlernrnlos fio
Pscriplu'rat;.ão orçamrntaria. imluslrial ,, p:ll.rimonial, nhs'ervado rigorosanwnto o qLw dP( e nu i rn il Cndigo de•. Cnnt ahilidadf' .p sPu rpgulanwnl o.
"\1'1 . .?G. Aos inspP<'forrs compele:
a) inspPccionar os serviços, instruir: " orirnlar ,, prssoal
1lP contabiU.dadP, ob~·crvando as normas n prineipios ,lá rstallclf'eiclm; refercnl p:~ ao modo c ús f(mna~ dp sP razPr·Pm oi
l:m(.'a ntf'n tos:
b) nhservar, l'ip:ot'osamentc, uma nrfl1•m uni rnemP, em
toda:-; ac.; r·pparliçõcs. quanto aos law:anH•nlo". ú <'~criplm·a~~ãn,
litulos, liv1·ns ~ irnprr~ssos~, lnmando por norma as inslrucçõr.'i
do dcrr,plo n. 1:1.H6. dn 3 (\;• sc'•·nüH'O dr LfllD, f' nrdrms dil.
·Cnnlarlnr·ia Crnl ml rb. rtcptlhli•~a,
pam qun haja llm·monia
('ompleln. com a P•:eripfuração gf•ra1 eenlra1izndora:
t~) vcri'ficar si a ·rxistrncia <k bens 011 valnrr~ nos di ffcrentrs departamentos da União •1'nnfe1'e com a rPsprrl iva
cscriplura<.;ão, communicando ao ·Chefe da rr·cparLil)ão a:-: falhas notadas c regi~trando as diffrrr.nças encontradas;
d) representar ao contador geral, quanto aos defeitos e
ii':rrgularirlades encontradas nas repaetições de sua fiscalização e qne mereçam as penas comminadas nn RPgnlanwnto rto
Cnrl igo de Cont.ahilidad<•;
e) communicar, .mensalmente. ao contador geral. o re~mltado de seus trabalhos e propôr quaps•quer medidas qttA
ariU\!'Pm etmvPnimlt.P ser adopta.das e qrtn lcnham por fim
llll'lhorar o lrahalho, sanar ou cohibir ab11sos. dPywis rlr tPrPm
J·l•com!tWtHlado ús reparl ições inspcccinnadas ~ts cori'I'C'(iÕf's :lo.-:
l'npnnos nu falias quo possam Sf'J'. desdi' logo, s:mados nn f'Onr,,r·IrJid~Hlt•

das Ol'llt•JlS (' in;.;(!'U('t:ÕP3 l'lll \'Í!:tll'.
(H fnnr.r.innarin-; q1H' ·fnr0m. J~t•la Cnnf.ado.ria
Crnfral da Hrpublica no uso d::t · aulr_~,·izn1;fio ü mesma cOib
Arl . .?i.
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ferida pelo capitulo I da lei n. í. 536, de 28 de janeiro de
1'922, commissionados para installae, órientar, dirigir ou fiscalizar quaesquer serviç,o::; de contabilidade nas 1'epartiç,õcs
rublicas, civis ou militares, gosarão, no desempenho da::; at1 ribuir:~írs que I!1 es são delegada:; c qualquer que ~eja a sua
f'atcg;urill, da mc~:ma autoridade e das me:3mas prerogatiYas
t unferida~; }JUr lei úquella Contudorja, competindo a, todm; o:-:
rdireclures do rcpartir;ãcs, C'·hofes de divisão, de tiCl'YlÇOS, bem
eon.to aos LbCtiOUl'ciros, PW!:~dol'es, almoxarifcs ·e dcmai:-; rcsponsaYtÜt5 por bens puhlicos, exhihir-lhes quao:;qw'l' livro;~
de cscripturação e prel:i!ar-lhcs todos os ·eselarecimenlm; que
flwem indispcnsayeL; ao bnm desempenho daqur~llas illctmlhcnci::s (urt. 920, do Hegulamento do CodigiJ de Contahilitlud"' .

"\d,. ,~8. ~\ Contadoria C1mlral da llevublica. ah;m das
lH'opostas orçamcntarias da receita e despeza da União c de
todas as informações que lhe Jurem determinadas pelo miJJi:·=f.rn :la l<'azmula, rclal i·vflmenLP aos ~f·rvit:o!'; de eonfabilidade g·r·ral êla t:nião, demonsfra:dt ,, I'XUclo tlest'lllllCllho das
F:u:u; fulll~I;ÕPs, atH't'SClüam.ln, nos lll'at.o:-::· e pela fót·ma. d1~l 1'1'm i nada 11a legislat;ão vigente, os seguintes trabalhos:
1---, balanços mensaes syntheticos do orçam<>nf o. na fúrma
fla Jdfra f/ do art. 21 oeste J'l'gulamrnfo .p, frimCSÍl~i.WS dP foÜas as ,ov•'raljÕPs de eontahil idad0 ela União;
II - , balanc:o gm'al ou definitivo da recei la e de~pcza de
cada I'XI'rcicio e annexos;
JH - , balall(iOS annuacs do pafrimonio e annexos:
I V--, as con l.as annuaes, a SC'l't'lll enviadas ao (~ongrc:;so
;Nacional.

TITULO Ill

Da Contadoria Central da Republica - Contadorias e Sub .. Con.
tadorias Seccionaes ,..--, Mecanismo funccional - Conselho
de Contadores
C.\Pl'fULO I
lJA CU:'-i'l'ADOiti.\ CEN'ntAL lJA, RlWUBLlCA

Seeção I
no cuntador

!JCI'U[

da Jlelntblim

_\rf. :?U. O contador g·eml da Hepuhliea ref\poHde pcranLé
o miuisLru da Fazenda pela l'Cgularidadn dos sel'vil;os geracH
de contabilidade da União, eabendo-lhe cxig'ir de todos os ent':U'l'ngado:; de tacs serYi~os a necrssaria boa ordem c vonlualidadr.
Parag·mpho unieu. O eonla~lur ge1·al da Hcpublicu appli-cm·ú ns llena:-; eonuninadas l)Cla legislaçf\u ('IH vigor, tfUandu.
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rarhem a regularidade e a remessa du::; úados informativos
1)ara a organização das contas do Estado.
Art. 30. O contador geral superintende auministrativa~
mente a Contadoria Central da Republica e, technicamente, por.ordens directas ou por inter.-medio de seus auxiliares, todas
as repartições em que se executem serviços de contabilidade.,
Art. 3i. Além da superintendencia dos serviços de conta1Jilidade propriamente ditos, compete ao contador geral~
1.ambem, obrigar ao exacto cumprimento das disposições do
Uodigo de Contabilidade e seu regulamento, lJem como de
todo e qualquer dispositivo legal que tenha po1· fim regular o
andamento da Contabilidade J.lublica da União.
Art. 32. São attribuiçõcs do contador ~eral:
a) despachar.- o expediente;
b) · emittir parecer sobre questões determinadas pelo ministro da Fazenda e sobre as que forem propostas pelos chefes
de serviços e que se relacionem com o Codigo de Contabilidade
e com os serviços de contabilidade da União;
c) distribuir o pessoal da Contadoria Central pelas diversas
divisões e designar os substitutos para os cargos de substituição;
d) designar os auxiliares da Contadoria para os serviços
de inspecção;
·
e) inspeccionar pessoalmente os serviços de Contabilidade
da União, onde elles tenham logar;
f) dar posse e exercício aos funccionarios nomeado~ para
a Contadoria Central;
g) propor ao ministro da Fazenda os funcciónarios que
dE:vam ser promovidos no quadro effectivo da Contadoria;
h) rubricar os livros "Diario" e outros da Contadoria
Uentral;
i) conceder licenças até 30 dias, justificar faltas o conceder férias aos funccionarios da Contadoria Central, na
fórma da legislação vigente;
j) conceder ajudas de custu, diarias, gratificações, etc.,
aos empregados commissionados ou encarregados de serviÇ()s
e:x:traordinarios, da Contadoria Central e requisitar passagens
para os mesmos quando em serviço, na conformidade dos dispositivos regulamentares em vigor;
.
k) presidir os concursos para provimento dos Jogares da
Contadoria, quando, por proposta sua, forem mandados vroceder pelo ministro da Fazenda;
l) impor penas disciplinares ao~ Juuceionarios do quadro effectivo e aos extranumerarios da Contadoria Central,
hem como aos em serviço da mesma nas contadorias e subeontadorias seccionaes;
m) providenciar sobre os empenhos das despezas da
Contadoria e ordenar o respectivo pagamento;
n.) admittir e dispensar serventes.
Seccão 11
Do contador-adjunto

.Art. 33. Ao contador-adjunto cabem as mesmas attribuições conferidas ao contador geral, na ausencia deste, comü
seu substituto legal.
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Art. 34. O contador-adjunto substitue o contador gera I
nos casos de impedimentos temporarios, oi'iginados de illSJH~
cções, férias· e licenças.
Art. 35. Quando em exercicio o contador geral, o couf ador-adjunto o auxiliará na direcção administrativa e teehnica da Contadoria Central c das contadorias c sub-contadorias seeeionaes, na vart.c que pol' aquclle lhe for d1strilmida.
Art.. 36. Km caso de impedimento do contador-adjunto a
sua :mbstituição se fará flOl' designação, J>Cln eoufador geral,
de um sub-contador.
Secção III
Da Secretaria c C.'tpcdienff!
Art. 37. Compete á secretaria:
de todos os
presentes a exame e deliberação da Contadoria e que
pela mesma Secretaria transitarem;
H-- o preparo c publicação ela eoiTespondeucia e a c tos
officiaes, organização c publicação do almanak do pessoal, de
nirculares, ordens, instrucções e folhetos;
IH -.o serviço de p~ssoal: posse, cxel'cicio, faltas t~ outras
oecurrencms;
IV- a verificação de frequencia do pessoal da Secretaria,
dar.tylographas, protocollista, continuo-archivista e serventes;
V --organização das folhas de pagamento, comprehenflidas
as do pessoal extraordinario, contínuos e serventes;
VI-- a escripfuração de creditas e de autorizaç<õ,es de despezas da Contadoria, bem como os respectivos empenhos;
VII-- o cxpedjcntc sobre concnrrencias c contraetos pat·a
fornecimentos á Contadoria, exame, confercmcia e recebimento
dos artigos fornecidos c sua distribuição ás diversas dependencias da reparti cão;
VIII- prover á dir~cção do archivo da Conladori a c á sua
o r·ganizacão systematica;
IX- o expeclientc sobre supprimentos ou adeantamentos
para as despezas miúdas c de prompto pagamento da repartição.
Ar L 38. A~ fuuc.,;ões tio auxiliar c praLicante~ da l:le~reta
ria, bem assim das dactylographas, protocollista, continuo ~
servente~, serfio determinadas em regimenf o interno fia Contadoria.
I - o r:ecebi:mento, distribuição e remessa

pap'I'Ü;

Secç.ão l V
Da P1·imeú·n Divisão
Art. 39. A' primeira Divisão, que tem a seu cargo a elaboração da proposta orcamentaria, o registro de todos os factos relativos á execução do orçamento votado pelo Congresso,
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bem como ·o exame e informação dos processos cujo assumpto
t:ie relacione com os serviç'os que lhe estão affectof.:, compete ;
a) quanto á cla,boração da vroposta orçamentaria:
to- organizar as tabcllas explicativas da proposta do orçamento da. dl't:peza uo 1\iinü;terio da l:'azenda, tomando por base
o ultimo orçamento votado e infoÍ'lnando sobre ·ot> augmentos
J.ledidos e reducções propostas IJelas repartições da Capital
l•'ederal e pelas uo;-; Estados ,afirn de que o Uoverno re::;olva
si devem ser acceitas;
zo- rever as prcposlas dos orçamento·s dos diverso:J miuisterios, indicando as alterações feitag para mais ou para rneliOS e lJI'Opondo as que ~e tornarem ncccs:mria:-; para ;ümpl:-·
i ical-as o uniformiza l-as;
3°- organizai>, com os dado:; que rccdJer da :Y Di visão, os
(juadt'os demonstrativos da receita, com indicação das leis que
as reg·em, mostrando a renda arrecadada nos tres ultimas exercicios, o lermo médio das mesnws e o calculo da receita ol'c.;ada para o futuro exercício;
-í o - organizar, de accôrdo com us elementos fornecidos
pela :!a Divisão, .quadros demonstrativos dos impostos effecti:vamenle arrecadados nus lres ultimos excrcil'ios, em eada.
Estado da União:
f>·'J- m~gmüiar a relação das vc1·bas de material tllW Llevam
ser descentralizadas pela impm;sibilidade de sPrem os respcdivos pagamentos effccluados m• Thcsouro P nas tlcleg;al'ias
Jü;caes;
6''- organizar a relação das Yt't·bas ·tmra a~ quaes o Guyernu poderá abrir creditas supplementares uos uo or,;amentu;
-;o- organizar a t.abella dos ere'dilos 3!bertos pelo Govfll·no
11u ullimo exercício, que dependam dé approva<;ão do Congresso l\acional;
·8°- organiza e a demonstração, voe totaes de verbas, da
pespeza empenhada durante o ultimo anuo financeiro.
b) quanto á execw;ão do orçamento:
Beceila

ffi:scripLurar em livro~ especiacs, discriminando voe tilulos e suh-titulos, a receita rn·evü;ti.l, de conformidade com u
or<.;amcnto :votado.

Escriptura:- em livl'Os proprio~, por w ini:.:lerio:.;, '''-rba e

~;ub-consignaç·õcs:

1".- t~dos os ere~ito;;; or~:anwntario:::. supplcmt:·nLare:-;. ex1.!·aol'fllllal'los e especmes, de conformidade r.om a lei do or•:anwnto n o~ decretos registrados pelo Tribunal de Contas·
~"-os ererlitos distribuidos ao Tlu~~ouro :\1aeional
ús
oulras repartições ou estações pagadol'as. sngundo as Labellas
approvadas e registradas pelo Tribunal de Contas remettendo
e~1 seguida. o processo á Direetol'ia de Dcspeza v~ra o respedivo expediente;
·
·

t:
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3°- as despesas empenhadas mensalmente, á vista das relações enviadas pelas Contadorias e Sub-contadorias Seccionaes, em obediencia ao art. 243, do Regulamento do Codigo de
C.ontabil idade;
4°- as despesas registradas pelo Tribunal de ConLas n as
processadas pela Directoria da Despesa Publica. po1· conta dos
creditos distribuídos ao Thesouro Nacional;
5°- organizar, mensalmente. balancetes syntheticos dos
creditos orçamentarios c ar1dieimw<'s rlemonstrando o estado
das respectivas contas;
6<)- organizar as dnmonstrações do desl.ino dos creditas
orçamentarios do Ministerio da Fazmu..la. quando se trate de
pedido de creditos supplementares;
7o- fiscalizar a coril.abilidade do empenho da despesa;
so- confrontat· con1 a sua escriptm·a\;.ão os balancete ti
Hwusacs remeLLidos pelas Contado !'las Secciollal~S;
9:"- dar baixa, mensalmente, na despesa regi.sLrada, dos
saldos de adeantarnentos recolhidos, á vista das guias de recolhimento ou dos processos de comprovação julgados pelo
Tribunal de Contas;
to -reme !ter au Tribuuul de Uuntas as t·elal)ües definitivas, em duas via·~, das despesas empenhadas, mas ainda não
pagas, pertencentes ao exercício a encerrar-se, org-anizadas em
Jaoo das relações que ser-lhe-hãü enviadas pelas Contadorias
Seecionaes e pela Directoria da Despesa Publica, quanto ás da
Fazenda, feita a eliminação das importancias dos empenhos
de despesa cujo pagalllento lenha sido effectuado uo período
addicional, até 31 de marÇ>o, nas Pagadorias e Thesoural'ia du
·.rhesouro Nacional, -observados os prazos e as norma~ fixada-:>
pelo Regulamento do Co digo de Contabilidade vig-ente;
11 - escripturar as despesas constantes das relaçõ-es de
Restos a Pagar, registradas pelo Tribunal de Contas, como despesa effectiva das respectivas dotal;lõles orçamentarias ou addicionaes;
12- estabelecer, diariamente, o confronto entre os registros por verbas e sub-consignações, para verificar a exactidão da despesa registrada;
-13- dar baixa, diariamente, pelos documentos que a Thesouraria Geral e 2• Pagadoria do Thesouro remetterão á Contadoria, dos pagamentos de despesas registradas, cffectuados
no dia anterior;
14- confrontar os lançamentos da despesa registrada, feitos durante o mez, com os pagamentos effectuados na The •.
souraria Geral e 2• Pagador ia do Thesouro .
Secção V
Da Segunda D-ivisão

Art. 40. Cabe á Segunda Divisão -o encargo da centralização da receita e despesa geral da H.epublica, v'cla incorporação dos balanços mensacs das repartições arrecadad0r·us e
pagadoras da União.
LeJs de 1924: -

Vol. III
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Art. 41. São attribuições da 2• Divisão:
i o - organizar, no fim de cada mcz, pelo jogo do contas
que constituem o movimento diarin da sua nscripta, um balanço de receita ~~ despesa, que será incorporado ao mappa
centralizador, juntamente com os balanços mcnsacs das Contadorias c Sub-rontadorias Seccionaes (Delegacia;-; do Theson-·
re c repartições desta Capital);
2° -nma vez conclnidn a incorporação dP todo~ o~ balanços
tlc cada mer,, levantar um outro, pelos totacs de 1·arla rubr·ica
da recrdla e verbas da despesa. Esse balanço sed. presente ao
Contador Geral, que o mandará escripturar no Diario· Geral do
Centralização.
Nos balanços ~:t)J'á observada, nas dh·el'sas rubricas da receita e verbas da despesa, a ordem estalJulecida nas instruccões em vigor;
3o- organizar, pelo resumo dos llalauço;:; incorporados ao
livro-mappa, posteriormente á organização do balanço a que
se refere a alinea anterior, os balanços supplementares a
serem tamhem oscripturados no Diario Geral Centralizador;
t1o- levanl m·, no fim de eada exereieio, um l1alanço geral
(por mez e por Estado) com todas as rubricas de receita e verbas de despesa, para cffeito de controle e para ser aifresentado ao Congresso Nacional, organizando ainda as estatísticas
que forem precifms, referentes á receita e despesa publicas.
Art. 42. Antes do levantamento de qualquer balanço serão sempre rigorosamente Ycrificados os títulos geraes do
Razão, pelos desdobramentos nos livros auxiliares respectivos.
O Movimento de Fundos entre o Thesouro Nacional e as rc-·
partições seccionaes, inclusive as delegacias do Thesouro ou,
ainda, entre estas c outras reparl.i~;ões desta Capital, será minuciosamente controlado, verificadas, parcelladamente, todas
as quantias entregues ou recebidas, liquidando-se essa conta
llO fim de cada exercício.
Art.. ·Í3. A Segunda Divisão procnmr:.i Jis~alizar a observancia, na organizaeão dos balanços, das regras de contabilidade em qua.e:5qucr repartições publicas ou estabclecimenlos
industriacs, civis ou militares, da União e representará ao
Contador sobre as faltas ou irregularidades verificadas, hem
como sobre atrazo na remessa dos mesmos balanços, propondo as medidas julgadas necessarias e as penalidades a
serem applicaàas, segundo determina o Codigo de Contabilidade.
Soocão VI
Da Tel'ceira. Divisao
~\ri.. ·ÍÍ. Compete á Tereeirn Divisão faz!' I' n fisealizar a.
conl abilidadc do patrimonio nacional. a qual tem por fim:
1"- centralizar tooos <lS lançam1~nfos I'Cl'Prcnlcs ao activo
e passivo da União, não só constantes dos balanços das repartições da Capital o delegacias fiscaL'S nos Esl ados, eomo dos
invenlarius dos minisLerios;
2°- registrar todas as operações relativas :i divida interna
e ex~erna, bem como as de credito, q•w modifiquem o patrimomo;
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3"- organizar os balanços annuaes do p;ürimonio, demonstrando o estado inicial dos bens, cousas e direitos da. União
em cada exercicio, onde se revelem os effeitos que sobre OC3
mesmos valores tenha produzido a execução dos orçamentos
o das variações havidas, por modificações extra.ordinarias,
como: doações. valorizações cvcntuaes, ou depreciações oriundas de accidentes ou de uso continuado;
!Í"'- suhmettcr á approvacuo do Contador Gcr·al, quando
julgados necessarios, os modelos o instruc(;ões sobre os serviços
a seu cargo, para serem adoptadm; nas contadorias c sub-contadorias ~eccionaes.
Art. 45. A fórma como devem ser executados os serviços
a que se refere o artigo precedente, bem como as funccões
de cada empregado, serão estabelecidos no regimento interno
da Contad.oria Central da Republica,

CAPITULO 11
DAS UONTADORIAB BECU!ONAES

Secção I
Quanto ao orçamento
Art. 46. A's contadorias seccionaes, direetamentc subordinadas á Contadoria Central da Republica em tudo quanto
concerne á escripturação technica do orçamento, compete :
I - organizar as tabellas explicativas da proposta or~a
mentaria do respectivo ministerio, observando o prazo e as
regras estabelecidas pelo Codigo de Contabilidade ua União e
remettendo-as ú Contadoria Central da ltepubHca, a qual
compete organizar a tabella explicativa do l\finiswrio da Fazenda e o preparo da proposf a g·eral destinada ao Congresso;
11- organizat· as tabel!:u; de distl'ibuiçã.o de cr.edito81 que
terão de ser registradas pelo Tribunal de Contas, remettendo
uma cópia á Contadoria Cenfral da Republiea na. mesma. dat#l
em que o fizerem áquelle instituto;
III- fazer a escripturação geral dos crPAil..os orçam~nta.
rios e addicionaes, de accôrdo com as normas estabelecidas
pela Contadoria Central da Revubtica e em livros cujos modelos forem pela mesma mandados adoptar;
IV- enviar ao Tribunal de Co11tas~ dentro u.o lJ'l.'azo estipulado no Codigo de Co;ntabilidade d.~ União e seu regulamento, todas as segundas vias dos empenhos feitos á cm1ta
das propriàs dotações orçamentarias;
V-- escriplurar a despesa empenhada pela~ repartições do
ministerio que tenham sua séde na Capital Federal, .de a.ccôrdo com as terceiras vias de empenho .que as mesmas, obrigatoriamente, lhes remetterão;
VI- remctter ú Contadoria Ccnt.ral da HepubHea, até o
ti i a 1O de cada mez, a d.em onstt·a.çiio por t.otaes de verbas da
despesa empenhada no mez_ anterior pc~ai m~smas reparU(Íães,
observado o modelo expedido com a e1reu!ar n. 52, de f3 de
outubro de 1923, da mesma contadoria;

324

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

VII- organizar e rernetter á Contadoria Centrai da Republica, no prazo estabelecido pelo Codigo de Contabilidade da
União e SPn regulamento, a 1·clação das despesas empenhadas
que, pq_r não haverem sido pagas dentrD dn período addicional,
devam constituir os "restos" a 11agar" do ex:ercicio encerrado.
Secção II
Qu.onto ri receUa e

âesJH'SO

Art. 47. Compete ás contadorias seceionaes, sujeitas a
apresentação de balanço de receif.a c desp'esa:
1-a escripLuração da recPila ~'da despesa, de accôrdo
com a documentação existente na repal'Liç.ão, observando a
legislação e os regulamentos em vig'or;
II- a oscripturação dos depositas, do~ sttpJn·imenLos de
exercioios, das conversões de I'Sl >e c i<', o f(',. . e de movimento
de fundos, de aocõrdo eom os pl'f'r~ei l.os t'Pg'UlarHentares c as
ordens expedidas pela Contadoria Cenf.ml da Hepuhlica;
Jll- a apresentação, ú Contadoria Ccnl.ml Lia Hepublica,
dentro do prazo de 60 dias, do balanço do HeceiLa e Despesa,
acompanhado das demousLraijÕt>s qLw fon.•m indisvl'nSa'\-eü;;
IV- a classificação dos supprimcnlos feitos pelo Thesom·o ou por ordem deste, rü}lt·csenf.udo ao chefe da repartição, quanto ás despesas que até o firn do exercício não tenham
logrado classirieação; cscripLural-as, no l'eehur u balanço definitivo, como' responsabilidade fk quc111 as lenha autorizado
(art.. 721:, do Regulamento do Codigo tk ConLabilidade);
V - a .escripturação, como movimento de fundos, só mente
àas operações cujas imporLancias tenham correspondente na
repartição autorizadora ou autorizada, visto que, em movi-mento de fundos, todo o credito em uma repartição é igual a
um debito correspondente na repartição com quem ~e operar
e vice-versa;
VI- a apresentavão á .Contadoria Central da llepubhca,
até 60 dias depois de encerrado o exercício do balanço definitivo, que será a recapitulação de Lodos os Lalant;os mensaes e
no qual nenhum lançamento haverá em dcsaccordo com
aquelles, nos quaes deverão ter sido rcitos touos os lançamentos de acerto.
Paragrapho mnco. O balanço defini li \O serú assim organizado:
I - as rendas, escripluradas pelas rubricas úo Ol'çameuto:
H - as despesas, por verbas, eonsigna~,;õcc; () sub-consignações, de accôrdo com as discritninações uas tabellas oq;ament.arias addicionaes;
111- OS Saldos dos ueposi los, Llesdoln·atlt lS pelos Lltu}o::)
das contas correntes;
IV- os saldos dos supprimeuLos.
a) de outras repartições (movimm1Lo de Juudos J ;
b) de outro exercício (inclusive o saldu que se LratJ~Jel"iu
ao exercício seguinte;
c) de outras Caixas;
V - Conversões de especie.
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Art. 4.8. ·Cabe, ainda, ás contadorias seccionaes n remessa
de uma via de cada balanço ao Tribunal de Contas c uma rlemonstracão da receita á Directoria da Receita Publica.
Art. 4.9. Deverão, as contadorias seccionaes. levar, immediatamente, ao conhecimento, do chefe da repart.i(;ão todas as
irregularidades, erros, omissões verificadas, bem como solicitar dos mesmos as medidas julgadas convenientes aos interesse~ dos serviços.
No caso df' nã.o serem· attendidos por
aquelles chefes, deverão as contadorias sPrr.ionaos sr dirigir á
Contadoria Cent•ral, por intermedio do inspector da circumscripção on, na ausrm~ia dPst.r. rlirectamentr., afim de
ser. pelo Gonta·rlnr Grral. proyidrrwiado rmno no caso couber.
Secção

IIT

Qnantn an pafrimnnio

Art.. 50. A's contadorias secc1on~es Nthe crntralizar a escrjpturação dos hens soh a sua arlmin!st.r~~fí,,, ~xeeptuada a
do .MiriistHrio da Fazenda. por perfencr~r Psta att.ribuição á.
<Directoria rlo Pat.rimonio ·~ar.innal ;Í flll3l rnll•'. lr~mhem. a
cPntralização geral.
Art. 51. Para os fins do art.i70 flrecedonte. rrcchem ag
ditas r.ontahilidades das reparticõp,s subordinadas. ns respectivos inwmtarios dos hf'ns imn·HwPis r. moyris ~oh Rll::t admini~tração.

A-rt. 52. Na adminiRtracão r rr~.ist.ro dos hon;;; publicos o
na organizacfio e destino àos compet.entPs inventa-rios. serão.
pelas contadorias seccionaes. fiPlmenff' ohs-ervarlas as prpsrripções do titulo VIII. arls. ROJ n Rlt2. rln Rrgnlam<'llfo rln
nodigo rlP Contabilidade vigente.
Art.. !1;3. Na rscripf.nrfl.<:-ãn dos l'Pfnridos bPns e na organização dos competentes invenf.aeio;;::, observarão as eontadorias
seccionaes. escrupulosamente. as recommPnrlarõ·~': nonstanff's
dos arts. 91::J a '9116. do Regulamento citado.
Art.. 54. Todos os an~mentos. diminuiçõe~ ·~ transformações que sn operarem no ealor <' na com;isl PlW ia dns hrns, Pm
geral, devem sm' registra(los nas contadorias snceionaes respeetivas e c.ommunicarlos sirnultanE'amrmtr. na:rn 0 rlrwido conhecimento, á Directorin do Patrirnonio Nar.ionnl <' á Contadoria Central da Republica. por seme.st.res.
Art. 55. Os dirnitos dr oorigar,Õi~s r a~ arf~ÕPs a elle~ rorrespondentes serão descriptos em inventario separado.
Art. 56. A escripturação dos invenlnrios ser~ synthetica
nas contadorias seccionans. calwmlo-lhPs a analy~ira sómentfl
auanto a que interessa á sim sfSdr .
Art. 57. Todos os objer.t.os. quahlUPl' qtw SL'.ia a eategorin
a qtw w'rten~:am. devrm :-;er confiados a rq:?,entf's n•srnnsaveis.
Paragraphn unico. :\ entrn~:1 sr eff"t·t~tna poT' 1 nrio rlc inventario, confPrido r, rccnnheridn nxaet.o pdo rcspm1savcl J)OT'
sua guarda c conservar,ão. n qual as~i~nar:í tarnlH•m o termo
do respon~abilidarle, n que sn T'eff'•l'O n arl . ~::OR, rlo Tlcgn]amento do Corligo de Contahilidadp Puhlira. 011 de)Pg·;nú Pssn
incumhmwin, s0gunrtn faculta o Jl'!ra!..!l'apltn unie•J do nwsmo
art.igo.
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Art. 58. As ava11acõ~s é depreciru;ões serão

julgadas na

f6rma presorípta pelo art. sa3, do Regulamento do Codigo de

Contabilidade.
Art. 59. As contadorias seccionaes providenciarão afim
de que, ntts secc5es de contabtiidade das repartições subordi·
nada~ a. rMpecHva Pscripturacão, na r.·arte qufl interes~a aos
hens muw~fs. se.fa. mensalmente, conferida com a dos consignatarin~ e. semestralmente. com os balanço~ dados no rnaferlnl, cabendo ás mesmas ~Pcções levantar as contas do~
responsaveis, relativas a cada exercício financeiro, as quaes
serão submettidas, atP- 31 de marr:o do anno se.guinte, ao .iulga:mento do Tribunal de Contas.
Art. 60. As contadorias seceionaes providenciarão no
~entido de não darem. os consignatarios ou depo~itarios, entrada on sahida de cousa alguma nos armazens.. depositos.
casas fortes ou quaesf}uer outros Jogares de custojia dos bens
da União de ~qualquer natureza, sem uma ordem escripta, de
conformidade com os regulamentos rspeciaes de cada repartiQfto, cabendo .. lhe~ Mmpre recusar o cumprimento de ordens,
para. cargn. ou descarga de mat.eriaes diver~os dos que effecti\'atnl'nt~ tenham de ser recebido~ ou fornecidos.
Art. 61. Compete ás contadorias secciona~s zelar pela
boa ordem da escripturação dos brns rlo Estado, exigindo dos
responsaveis, como O'l nlmoxarifeR. rconomos e Jlltros, n manutenção rm evidencia, nas respectivas escrip·tas. da situacão
da contl'lbilidade do mãtrrial a seu cargo, segundo a qualidade,
on fim a que se destina e a classificação resultan~ e do respectivo inwmt&rfo ou dos documr.ntos de debito o Jredito.
Art. 02. O rngist.ro rtm; Invrntarios, qu('r synthetico, quer
t.nalyt1co, serd feito em livros. segundo os modelo~ estabeleCidos na circular da r:ontadorin r.rntral d&. Jl()publica, sob o
n. 22, de 31 de julho de 1923.
Art. 63. Além dos proprios. t.errêno~ e bons moveis.
~on~tituirlio t,ambem patrimonio da União ontros valores é
dire!tos, cuJa. eset•iphn·a~fio far-~P.-ha em livros esp,eciaes,
determinados nas in~Lrneçõ0s relativas a0 servJço do contabili(\ude publica.
.
Art. 64. As legações e con&tllados organizarão os inventarlos dos bens que est.iverem sob sua administração, envia.ndo-os ao Ministêrit1 do E~terior, cuja Contadoria Seccional
ô8 incorporará~ observados o~ preceitos estabelecidO$ na legislação vigente.
CAPITULO 111
DAS SllB-r:ONTADORTAS SECCIONAEB

~ooç~o

I
Deleoacia dn Thrsmn·o em Londres
Art. 65. A' Delegacia. do The~ouro em Londres, dirocta~nbordinnda ri Contndorin Centrol da Repuhlica, annnt.n
aN; sl'!rviços d~ eseriptu rrv;:fio r hn lanço~, rompPI r:
a) qnnnto no orçarrento:
1o - - orgnni?.at· e remeti e r á Confndnrla Central dn Republica, at~ o dia 30 do abril, a proposta nr~~amenfaria relativa

mente
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aos proprios serviços, bem como propôr as alterações que forem necessarias na verba destinada aos serviços da divida
externa federal;
2-o- rscrip1urar em livros proprios os creditos nrcamenfarios r. addicionaes qne lhfl' forem dist.ribuidos para attender
(ls clesp·esas rlos diversos minist.erios, observadas as normas
e~taheler irlas pelas Instruc~ões rmnP-xas an orrreto n. 13.7 46.
de ~ rlc setembro d~ 1919;
3° --·l'Pmef f Pr ú Conl adoria Central rla Rrnublica, ut.é o dia
1O de cada mez, a demnnstração, por totaes de verba, da despr~sa empenharla no mez anterior. observando o modelo expedido com a circular n. 52, de 13 de outubro de 1923, da mesma Contadoria;
- 4~- organizar r escrinhtrm>, depois de registrada pela delegacão do Tribunal de Contas, a relacão da despesa ·empenhada que, por não haver sido paga dentro do período addicional. deva cnnstituir os «restos a pagar» do exercício encerrado;
5o- remetter á Directoria da Despesa Publica todas as
terceiras vias dos rmpen'hos dP- snas despesas c as se1gmndas
vias das con!as.
b) Quanto :1. receita e despesa:
Art. 66. A' Rub-Contadoria Serrionnl na Delegacia do
ThPsouro em Londres, compete:
1o - escripturar a recPifa arrPcadacla P a despc~a paga,
de accôrdo com as leis e regulamentos em vigor;
2°--- escripturar as operaC~óJe~ de creditos e o movimento
de fundos. obedecendo âs normas e princípios que os regularem;
3°- incorporar as operacõcR da Agencia Financeira om
T.nnrlres:
~o~ remet.t r r á r.ontanoria Central da HennhliM. dentro
do prnzo d~ 60 rJiaF:, os halancos men~ne~ rlP. necnitn c Dcspcsn. org-nnizn.rlos lin scguint.e fórma:
I-- as rennas figurarão. synthet.icamente pPlos titnlos ger:=ws e rubricas do orçamento., dispensando o historico;
TT- a despesa figurará t.ambem syntheticarnente, pelos titu los gera€'s de minfstrrios. discriminados por verbas e oreditos addicionaes com as respect.ivas denominaçõe·s <' rcfer·cncia aos derretas:
I I I - os depositas, as operações de c redU o e o movimento
de fnndos. e::;criptnrados analyticamente, romo já é adaptado.
5°~ apresentar, nn ·fim do exeroicio. um balanco geral,
definitiYn qn0 R0rá a rPcnpit.nlacãn nos mens?.es, sendo que
JJCSR0 a d~!'lpesn Mrá t.orta analytica ~por verbas, consignaf'Õf>s e snh-roM.ignaç-õrs --- f' não conteT:í rf'r'Rita nAm rie~
fJfl~fl a claRsifir::tr. srmrlo orrrnniwrln flr nrr.r'lrnn rom a lettra
do nrt.igo rlestr regulamento.
r,o- far.er UI'Ompnnhar cada balanco definitivo de 111na rel~u~iio do~ diversos responsaveis, separando em grnpns:
os salnos liquiriaveis
OS c;n]doR duviÕOSOS
os ~alrlm; illiquidavPis
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7o -- representar ao respectivo chefe da repartiçãc, juntando uma via das relações acima, para que esse promova a
liquidação dos que for possivcl liqtddar e communique á
ContadorLa Gcntral da Repnhliea o qw~ for illiquidave'L afim
de ser promoYida a rnspret.in1 baix-a;
18o- form~crr :w respectivo dnlegado uma demonstração
mensal cta re'Ceita n a~ vias ne halanç.o nece~sarias pal'a as
respectivas r~mes~as ú nirecf oria cta Her.eita e ao 1'ribnna1
de Contas.
c) Quanto ao Patrimoni o :
1°- inventariar e escripturar os hPns immoveis e movPis
SQb a administração da Dele·gacia no Thesnuro rn1 Londrrs.
segundo as regral"l r~tatuidas neste regulamenfo:
2°- remetter o invrmtario respectivo :í Dirl'doria do Patrimonio Nacional, para a deYida inelu~ão daquelles bens entre os administrados pelo Ministerio da Fazenda, e á ContadOoria Central da Republica, para effeito ~Ja necessaria escrip4Jração.
Recção TI
Dclr!qacia..;; fisca.P. ..;;

Art,. 67. As delegacias fiscaes do Thesouro Nacional ficam immediatamen'te subordinadas á Confado-ria Central da
Republica em tudo quanto SP. telaci.one com os serviços de escript~uração e balanços, comp.etinno-lhrs:
o.) Quanto. ao orçamento:
1°- organizar e remetter á !C-ontadoria Cent.ral da oRepublica, até o dia 30 do ahriL a propm~ta orçamentaria rel:'lfiva
aos proprios serviços e aos nas rrpartiçÕPR ele Fnzcnna no regpectivo Estado;
2°- esct'ipturar, em livros proprios, os ereditos nrc:amentarios e addicionaes que lhf'R forPm distriltllirlos para attender ás despesas dos diversos min ist Rrios;
3-o- escripturar as despesas empenhadas pelas repartiçõ•r:federaes no Estado, de accôiodo com as trrceiras das dos empenhos que as mesmas lhe·s remetterã.o obrigatoriaiYlenl e;
4°- remettcr á Contadoria Central da Repu bl ica, até (J dia
10 de cada mez, a demonstração, por totaes de verba, da des]1esa cmpPnhada no nwz anterior· pPlas repm•t icf1>cs fecteraet;
no Estado, observancto o modelo expedido com a eircular n. 52,
clf' ·1:3 dt> nntuhro "" 1B?3. da ltH'Rma Conla1inria:
!)o . . or~aniz·ar I' Pscriplurar, dPpois de rc~istrada pda delngac:ão "" Tribunal nP Contas, a rf'lacãn na despPsa empenhada pelas repartiçõe~ federaes no Estado, qne, por não
haver sido paga dentro do periodo addicionai, deva con~titnir
os "RPsf os a paga1•" do exereicio eEcerrado:
w --- l'f'Jill'fh•r :"1 Dirrclnria na Df'SpP~a Publica lodas ns
frrrnil'a;.: •:ias do~ Pmprnhr.~s rlP s11a" rlf'spr•:-:as f'. h•·m a<;sim, ns
~eg-nnctns yi:rr..: ctas eout.as.
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b) Quanto á receita e despesa:
1o - escripturar a receita arrecadarla P a ciP-spesa patga em
seu movimento proprio. obedPrP-ndo as lPis P re:;ml~mento~
em vigor;
ZO- incorporar os balanços das alfandegas. rnesas dP rf'ndas, collectorias. administrações dos Corre i os. r·'straflas f)!~
ferro e outras que lhe forem subordinadas;
3°- escripb1rar as opfwaçõns ·de creditos ~ o mo·vi menl n
de fundos. de accôrdo com ns normas e princípios que os rt-gnlarem;
1... - observai', qnanto ao movimento rlr f'nnrlos. n nstahrIAcido na lettra do artigo deste re;;n1lamento;
!í" --- orgn.nizar 0. remdff'f á r.õntadoria CPnt.ral da Repnhlica. dn11f,ro r]o pr.azo de 60 dias. um balanço men~al de receita e despesa e as respectivas demonstrações. rle acct,rdo com
os modelos e ordens expedidas pela mesma Contadoria Cen-·
tral;
oo ·-·-·organizar. rlc accôrdo com as instrucç.Õ es que estiverem em vigor, um balanço definitivo, no fim de cada exerc.icio, que, juntamente com os quadros demonstrativos que forem julgados necessario's, suá remettido á Contadoria Central da Republica;
7o- prorrdPr, Quanto aos saldos em poder de responsaveis.
de accôrdo com as lettras do artigo deste regulamento;
so ---- fornecer ao Delegado Fiscal uma demonstração
mensal rta receita e as vias de ·balanço necessarias ás respectiYas remP.'<sas :'i DirRr.torin rla neerita P ao Trihnnal rlP
Contas.
,,, Quanto ao pah'imonio:
1° - rn·ganizar ns inYf'n(ario:-~ 1 l(ls bens immm r~is ~~ moveis
de sua adm'inistração, respeitadas as norma·s dos artigos precedentes, em tres exemplares, senrio os dos hens moveis assignado's pelo agente consignatario e r-rlo funceionario que tiver
presidido á formação dos mesmos.
Desses tres P-xernplarcs um ficará em poder do t'esponsavel, (quando se tratar de bens moveis); outro será archivado
na admini'stração local e o terceir,, deverá ser encaminhado ú
Direcloria do Patrimonio Nacional;
2° - inscrever, analyticamente, os inventarias dos 'bens de
sua directa administração, ohserv·a,das as bases m·eadas para
as contadorias :seccionaes;
3"- incorporar os invenl al'ios organizadn.c; pelas nlfandPgas e mesas de renda:s e delles, tambem, dar conhecimento á
Directoria do Patrimonio Naoional;
V'- at tPmler. rigorosamPntn. em tudo mais que se relacione com semelhante serviço aos preceitos constantes deste
r·egulamento.
1

Sec~~ão

III

Art. 68. A's alfandegas e mesas de rendas como repart.i-;
I'
a
Con/~dor1a Central da HPpnhlwa. qn:!nto nos sPrvir~n.;.: df'. Pon-lalnllrlmle, compete:

r~1es dirP;ctamcnte snhorrlinacl!ls á~ delegaeias ' fisr.a0s
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a) Quanto ao orçamento:

1o - remetter ás delegaciaA fiscaes os dados e informações neeessarios ao preparo da proposta orçamentaria, que
estes terão de enviar á Contadoria Central da Republica até
30 de abril;
2.,- esrriptnrnr em livros nroprios o~ r.redito!'1 on:n.nwnf arios e addicionaeR quo lhes sejam di~t.rihuidos:
3,- nrnp•'nltar· ns rP~prt~t.ivas flp..;pt•Ha~ l' J'Pinfll.l.,~r. dentro
do prazo legal, as segundas vias r)(' empenho á delegação do
Tribunal de Contas e as terceiras á delegacia fi'scal re~pe
diva..
b) Quanto á receHa c despesa:
i o - - procnder á escripturação rln receita arrecadada e da
rJespe~n p·a~a e 1í organizacíio dos halnnços. soh ns me~ma~
normas estabelecidas para as delegacias fiscaes;
2°- apresentar ás delegacias fiscaes. nté o dia.. . . . . no
mA7. ~eguinte o halanço mensal da receita e despPsn.
c) Quanto ao pat.rimonio:
1"- organi1.ar 0 escriptnrar os invontarios dos bens immovris e moveis que se cncont.rnrern sob sua arlmintstração,
observadas as regra·s prescriptas por este regulamento para
identicM serviços nas delegacias ffscaes.
2"- enviar n~ mesrnns d~!cgacins os srns halanr,os de
aCtlVo e pas~ivo P inventarios r bem assim communiear-lhm~ as
morlifieaçõe.Q soffrinn~ prla pnr•fp no pnt.rimonin a sP-n car. ·.ro.
Secção IV
ReparUçtJe.~.

e .'rerviçm:

industt•fa~.-;

Art. 69. A's repartições e serviços indnst.riae~ do Estado,
diroct.amente subordinado·s ao ministerio a ryue pertencerem
e á Cont.adoria Central da Rep11hlicR, quanto aoc:: sr.rviros de
escriptHràçllo, compete=
a) quanto ao orçamento :
111 - remef.fr.r ~. Conf.tlbiliriarir do mfnf~terio compet.cnt.r.
até f5 de março, a respectiva proposta orçamentarla acompanhada de todas as informações a ella. at.Hnentes;
2() -- P~eript.urar os creditns que lhes forem rlistribnidns,
segundo as normas estahelecidas pela Contadoria Cenb·al da
Republica;
3° ~empenhar n despesa por r.onfa nos credif.os respectivos:
.~o- remeftf'l' ao Tribunal rlf' r:ontns e i cont.abilidade do
minist.erio a que estiverem subordinadas todas as segundas e
terceiras vias de empenho, except.uadas as repartições localizadas nos Estados, cuja remessa será feif a :í (lf'l0gação no
mesmo tribunal e á delegacia fiscal respect.iva.

Art. 70. As repartições indttst.riaes dividem-se, quanto á
sua fórma de prestação de contas, em rluas categorias: as qUA
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recebem supprimentos "movimento de fundos" e prestam contas por meio de balanc,iOS mensaes; as que recebem adeantamcntos e prestam conta de cada adeantamento recebido.
§ 1.o Para as primeiras, prevalece o mesmo regimen estabelecido para as contadorias seccionaes (arts. . . e. . . deste
regulamento).
§ 2.0 As segundas, cujüs balanços de receita e despeza
não são incorporados, porque recolhem directamente a sua
renda ao Thesouro ou ús delegacias fiscaes e prestam contaa
dos adcantamenLos que recebem, - são obrigadas a manter o
mesmo systema de P-scripturação e a apresentar balanço indnslr·i:ll r• dn l'l'f'Pifa c despcsa. QUP demons1rn:
a receita arrecadada;
n rlrspcsa paga;
os d epositos;
d) os movimentos de fundos;
e) a producção industrial;
f) o custeio industrial.
Art. 71. A's sub-contadorias seccionaes nas repartições
industriaes compete:
1" --- n r'f-lt'riptnmçfío dos il r'ns (:nnstautes do ~ ?." do ar ligo
11rcecd ente;
?"--zelar pcl:l mnnnl f•nr,i'io rig-nrosamrnl f' em dia da escripta dos almoxarifados e depositas onde os responsaveis
cJ;•\·a;n 'lfll' rlr~bHa•)os analyficaillCn1.1! pelOA art.igos ali recebidos,
de fôrma que assegure a verificação em qualquer tempo, das
quantidades entradas e sabidas, pelas suas differentes especies:
:1"-·-- n~• nl!rilmicõns espreificaclas na lettra a. do nrl. 21,
do llegulamento do Codigo de Contabilidade, quanto aos oreditos que lhes forem distribuídos ou aos que disserem respeilo aos serviços que lhes são pertinentes;
1"-- a~~ :1 Ltril,uieõ,cs ua lefl.ra c, do mesmo artigo ,quanto
aLiut~llas onde haja thesourarias ou :pagadorias que se communiquem directamenl.e com o 'fhcsouro Nacional, como as dos
Correios, Telegraphos, Estradas de .Ferro e outras; e, em
geral;
ú"- u Ji1~l olJ~·~rvaneia das normas e preceitos traçados
pe:lu legislarão Yigcntc e o exactn cumprimento das ordens e
instrucr•íi('" c•::-:pNiirlas pela í:onladorin Cent.ral da Hepnblica.
a)
h)
c)

•J

Quanto no patrimonio:

i o - observar, quanto aos inventarias dos seus :bens immoveis e moveis, as mesmas normas estabelecidas nos artigos
anteriores e constantes dos capitulas II e III deste titulo.
:?"- fazrr, quando situados nos Estados, a remessa dos
mesmos im'r'nfnrios ás respee1ivas contadorias seccionaes, exceptuados os do Ministerio da Fazenda, que os remetterão ás
delegacias fiscaes a que estiverem subordinadas, sendo que os
da Capital e de igual minisLerio os enviarão á Directoria do Patrimonio Nacional.
Art. 72. Exceptuam-se das regras geraes, sómente quanto
á organização dos inventarias, as estradas de ferro federaes,
quo os farão pelag bases constantes da circular n. 22, de 3t
de ,iulhn d(~ 1923, da Contadoria Central da Republicn.
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CAPITULO IV
DO CONSELHO DE CO,NTADORER

Sua constituição e fins
Art. 73. Para o exame em conjunto das questões que se
suscitarem quanto á execução dos serviços de contabilidade,
nos differentes departamentos federaes, e melhor assegurar a
neces~;aria uniformidade quanto á fiel interpretação da legis·lação vigente, reunir-se-ão em consdho, mediante convocação e sob a . presidencia do conlador geral ria Rcpuhl ica. os
contadores chefes de Divisão rla Confadoria GPnf.ral tla Hc•publica, e O!J contadores chefes das Contadorins e RnlH·-onf adorias seccionaes.
Art. 7 4. A convocação será feita, sempre qw• o rnnl.ado1'
geral da Re_publica Julgue necessaria a reunião:
a) por meio de portaria aos contadores-chefes de Divisão
ela Contadoria;
b) por meio de officio, dirigido a cada eontador-clwfe daR
Confadorias e Sub-cantadorias ~eCf'.inn:v·s.
Art. 75. O eonselho funccionará com a presença de cinco
membros, no minimo, além do presidente..
Art. 76. Quando impossibilitados, por motivo justo. dR
comparecer á reun~ão, deverã.o os convocados levar esse facto
ao conhf'cimento rlo Cnnfador· (-iPnL 1'0111 n anffl('Pclenria mínima df' '~8 horas.
Art. 77. Em suas primeiras reuniões o Conselho de Contadores organizará o respectivo regimento interno, que será
submettido á approvação do ministro da Fazenda.
TITULO IV

:Vencimentos, gratificações, substituições e ajudas de custo Expediente e frequencia na repartição - Penas disciplinares - Licenças e aposentadorias.
CAPITULO I
VENCIMENTO, GRATIFICAÇÕES, SUHSTITVIÇÕES E A.TUDAS DE CUSTO

Secção I
Dos venci'rnentos

Art.. 78. Os vencimentos dos funccionarios que compõem

o quadro effect.ivo (la Contadoria Central, são os fixados na fa-

llella :\. annexa ao presont.P l'<'gulamenl o.
ParaO'rapho unwo. Os t'uneeionario~ designados, na fóema
do art. 'fn para servirem na& secções de escripturação das
Contadorias' e Sub-contadorias seccionaes, perceberão .os ven-
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0imentos e gratificações marcados na tabella B annexa, salvo
opção dos interessados pelos vencimnntos ·de sem; em·.t;·os
rffectivos.
Art. 79. A remuneração dos I.Pehnieos exLl·amunel'arios,
contractados ·ou em commissão, admittidos na conformidade
do titulo I, capitulo II, deste regulamento. srrá det~rm inndo
no proprio acto de admissão.
Art. 80. O pagamento do pessoal da Contadoria. regula-se pelas normas estabelecidas no titulo IV, eapitulo UI,
do Regulamento do Codigo de Contabilidade.
Secção li
nas gratificw·(jcs

Art.. 81. Os funccionarios commissionados pela 9onta~
doria na fórma do art. . pat·a inspeccionar<'m. ·organizarem
ou orientarem os serviços nas c~ mt.adorias e Sub-contadorias
seccionaes, terão direito a uma ·gratificação mensal, fixada
pelo contador geral da Republica no ac!o da drsign:1ção. a
qual não poderá f'xcedrr aos Yencimrmtos do funec~ionario
eommissionado.
Art. 82. Cahn aos funccionaJ'ios da Conlacloria rmcarrcgado~ de serviços extraordinarios a scl'elll prestados l'óra das
horas do expediente, direito ao abono de diarias ou gratificação. a juizo do contador geral, que no mesmo acl u que
autorizar taes serviços, fixará a importancia aos mesmos
relativa, para o competente empenho da ucspesa.
Art. 83. Do acto que autorizar a prestação de~ serviços
oxtraordinarios deverão constat· a nfl.tureza destes c a fúrnm
da respectiva remuneração.
Secção UI
Das substituições ·

Art. 84. O contador geral da Republ ic a, em seu~; impedimentos, será substituído pelo contador-adjunto, sat vo designação especial do ministro da Fazenda.
Art. 85. O contador-adjunto será, em seus impedüuenLos, substituido por um uos sub-contauores designado velo
contador geral.
.
Art. 86. A substituição <los contadores compete a um
dos guarda-livros com exercieio na ·divisão e a destes ao~;
auxiliares technicos nas mesma:; condições.
Paragrapho uni co. O secretario será substituído, 0m seus
impedimentos, pelo funccionario que servir como auxiliar
da Secretaria ou por um guarda-livraR ou anxiliar-t~chnico,
a juizo do contador geral.
Art. · 87. O protocollista será substituído, pelo continuoarchivista e este pelo servente que u contador geral designar. Os serventes serão substitnidos por pessoas admittidas
" juizo do contador geral.
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Secção IV
Das ajudas de custo
Al'l. HfL A l'·Olll'P-:'isão de aj IH las df~ cu~f,o aos f!llwciollarios da Contadoria Ceulral eabe ao t~untador ge1·al da Hcpublica e olwdcecrá :ís norma~ ~et·uc~· insf.itnidas no Litulo IV,
capitulo IV, do Hcg;ulamcnto d11 Codigo lho Conlabilidade.

CAPITULO li

Art. 89. O expediente da Contaodria Central da Hcpnhlica será, ordinariamente, de seis horas.
Paragrapho unico. Poderá o expediente ser prorogado
pelo ministro da Fazenda on pelo contador geral, expnnf aneamente ou mediante proposta dos ehefes de divisão, quando
o serviço o exigir.
Art. 90. Todos os funccionarios da~ Contadoria são obrigados a assignar o ponto, havendo em cada Divisão um livro
para esse fim.
Paragrapho unico. Os livros de ponto serão ·encerrados
15 minutos depois da hora fixada para inicio do expediente.
Art. 91. O empregado que faltar ao serviço soffrer:'i a
perda, toda ou parcial, dos seus vellcimentos, confm·me a:-:~
regras seguintes:
to- O que fa!far SCUl CaltSa juslifieada Vel'derá lodo O
vencimento;
:zo- o que faltar por motivo de molcslia, devidamente
justificada soffrer:í os devidos clescon!.os na fôrn:a da legislação· em vigor.
§ 1." A ausencia lJOl' oito dias cot1:-:ccutivos pol' motivo de
nojo ou gala de casamento, nüo será ('Onsiderada fali a para
os effeitos da perda de vencimentos.
.
§ 2. Serão provadas, com attestado medico, as faltas por
molestia, quando excederem de tres em cada mez.
§ 3. Não serão consideradas justificadas a8 fall.as provenientes do desempenho de ~nr·viço p11blico não obl'igatorio.
§ 4. Ao empregado que comparece,. depois de encerrado
o ponto, mas dentro da hora seguinte ú fixada para o começo
dos trabalhos, justificando a demora, ou se rotira1·, com a devida permissão, ante::; de findo o expedienw, será descontada sâmente metade da gratificação.
§ 5. O comparecimento depois de l'Hcerrado o ponto sem
mot.iYo justificado e a sahida sem permissão, antes de findar
I) expedirnle, importarão na perda de todos os veneunentos .
.Art. !J2. O desconto por falf.as interpoladas recahirá
.sómenre nos dias em que estas ~e derem; mas :-;i as faltas forem stwcessivas. o desconto est~nder-so-á, tambem aos
dias que, não sendo d 1.~ ser·viçu, ficarem cumprehenditlos no
periodo das faltas.
0

0

0

0
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§ Lo Nenhum desoonoo, porém, será feito ao empregado
que não comparecer á hora marcada ou não assignar o ponto,
nos seguintes casos:
1o--+ em quanto estiver em serviço da repartiç.ão, fóra della,
!}Ul' designação da autoridade ()Ompetente;
~o- quando fôr sorteado para o serviço do jury, durante
1' Lempo tia resvectiva sessão do tribunal;
:J"- quando estiver no desempenho de outro serviço puldieo de natureza obrigatoria.
§ '2. Em todos os casos deste artigo e dos precedente;;,
lkverá ser feita a devida annotação nos livros competentes.
Art. '!J3. Cada uma das divisões apresenÍiará ·diariamente
ao contador geral uma nota das faltas registradas no livroptml.o respectivo.
Art. U4. As Divisões enviarão mensalmente á Secretaria
da Contadoria Central o resumo do respectivo ponto.
Art. 95. O mappa geral de comparecimento do pessoal da
Contadoria será organizado pela Secretaria, á vista dos mappas Cll'í iados v·elal':i Divisões.
0

CAPITULO III
DAS FÉRIAS

ArL. !)6. Os funccionarios da Oontadoria UeuLral iêut
direito a qu_inzc dias uteis de férias, annualmentc.

Paragrapho unico. As férias a que se refere este aetign
poderão s~1· gosadas seguida ou parcelladamente, não sendo
pcnniUida a accumulacão com as do anno seguinte.
Art. 97. As férias serão concedidas pelo contador geral,
de modo que não seja p l'ej udicada a bôfa marcha dos serviço~
da repartição.
Art. 98. As férias por prazo superior a tres dias dentro
do mesmo mez serão concedidas mediante requerimento do
interessado.
CAPITULO IV
DAS PENAS DISCIPLINARES

Art. 9!J. Os funccionarios da Contadoria Central !ficam
~ujeilos

ás seguintes penas;

a) advertcncia;
IJ) n·prehf~nsão
lll iea;

vct·bal ou por cscriplo, parLiculaL' ou pu-

c) suspensão;
d) I~XOllCl'UÇãO.

\ rt. 100. Á\s penas enmminadas no artigo
applicação nos seguintes casos:
I, desobediencia, negligencia ou falta d~
do deveres;

lH'C(~I·deute

te-

1':1o

cumprimento
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IJ. falta de aprf';;entação ou communieação á repartição,
quando findo qualcp1 r· servi-ç;o externo, commissão, licença. ou
férias;
III, rornecime11l o de dados para publicação de noticias
ou actos officiap~·. ;•mbora não reservados, sem ser da sua
eompeteneia ou se111 tt~r recebido ordem para fazel-o;
TV, discussão, desordem, desacato ou escandalo. dentro
da repart.ição, por cn1pa provada;
V, des1·rspeifo a snpcrior hiera,rchico.
Art. J01. Cabe ao contador geral da Republica a imposição das renas comminadas nas lettras a e b do arl. . ..
bem como a de suspen;:;·fio até 30 dias.
Paragrapho un ieo. As penas de advertencia e reprehensão verbal poderão ser applicadas pelos sub-contadores e pelo
secretario-chefe de secção aos empregados sob sua chefia,
com scieucia immediala do contador geral. que poderá manter,
r·f'leY<ll' nu aggravar·, seg·undu o caso, a pena imposta .
. \.rt. 102. Os casos em que os sub-contadoras c ~Pcreta
rio-chefe de sec~;ão julguem Hecessaria applicação de pena
a lérn da sua alçada serãu pelos mesmos levados, por escripto,
ao eonheeimento do contador geral da Repuhlica. em representação detalhada, afim de serem por elle resolvidos, depois de ouvidos os interessados.
Ar L. 103. A applicação da rena de suspensão por prazo
superior a 30 dias cabe ao ministro da Fazenda.
Art. 101o. São effeitos da suspensão:
1°, como pena disciplinar (até 30 Llias) a perda de todos
u::; Yencimentos;
2°, comn mediàa pr0vent.iva, sóm,:mle a perda da gralificaeão·
"' 3~, em consequencia ele pronuncia ou pr1sao ou crime
commum funccional; privação da gratificação e metade do
ordenado, até ser afinal condemnado ou absolvido, restituindo-se a parte suspensa em caso de absolvição.
§ 1. No caso de eondemnaç.ão que não importe na perda
do emprego o funccionario perderá todo o vencimento, emquanto estiver cumprindo a pena.
§ 2. Quando annullada a suspensão administrativa terá
o funccionario direito ao vencimento de que houver sido privado.
Art. 105. Será applicada a pena de exoneração nos casos
de faltas mais graves que as determinantes de suspensão.
Paragrapho uni co. Quando o empregado oontar mais de
1O annos de serviço só poderá ser exonerado mediante processo administrativo, salvo caso de condemnaç.ão judicial.
0

0

CAPI'fULO V
DAS LICENÇAS E .\POSEN'l'AilUHIA9

Ar L. 106. Os funccionarios da Contadoria Central da
Republica terão direito a licenças e aposentadorias, de accôrdo com a legislação que vigorar.
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DiSPOSIÇÕES GER.\.ES

Art. 107. A designação, dispen~a e rcmoç.ão de funccionarios techniecs para as 'Contadorias l' 1Snh-Cu11l adori;1:-; secciormcs serão feita~ p·t'lo Contador GPt·al.
§ J ." Quando o Junec ionario a ~er designado u~.u per1cnePr a

qualquer· das Cnnl.adoJ•ia:-;

~

~~~ b-'Cou1adoria:;

:.;ec-

eionaes, a ~ma designaç~u ficarú dependente dn auforiza~:ão du
)J itlhfl·ri competente.
§ 2. Sempre liUe houver eom·eniencia vara o .;;enil;o, os
respectivos chefe~ .poderão propor ao (:uni adnt· ({era! ·qualquer modificação no quadro uo rcsvectivo pe::;soal.
Art. J OR. "\ Contadoria Central da Hepublica- Prgauizarii.
o ahuanak de ;u;sentamento de f odo u pe:;soal que lhe for
~ubordiuado, de aecórdo cum os elenwnl_os requisitados das
rPparUções cr_,rnpctentes e l'om os forn~eidu:; pelos proprios
funceionario:-3.
Paragrapltn unieo. Sempre que houvm· modificação no
ttuadro do pessoal, ern virtude de novas uomea(:ões, prornor:ões e di~pen:;a de fuHLTionadn, c;ci'Ü v!'la ~~·ueltrria f,-.i! a
a competente anuotação.
Ar L 1OU. As dotações urr;amenlarias e addic ionaes do
pessoal e material da Contadoria Central da Hepublica, serão
applicadas pur ordeui do ,cuutudor Gel'al, ou. no ~:1•tt impedimento, pelo seu substituto. observados os preeeitm; J~gaes
(Ji!UlltU UU IJJ1lfil'llJHI das Jespe::;as ~~ lH'OCPS~iOS rle pagumento.
Art. 110 . .\ Conl adoria Central da Rcpublica organizará
srm rcgimeulo interno, podendo reformai-o quando julgar
c.onvenientc. O regimento é destinado a regular a ordem dos
trabalhos c a sua economia inlcrna.
•
Art. 111 . Os pareceres c inforrnaçõeR rlos fuuccionarios
da Contadoria Central da Republica dev•~rfio set· escriptos em
termos claros c concisos, isentos til~ aerimonia e animosidade
contra quem quer que seja e ad:-drida ao ob.ieefo r~m esturlo.
Art. 1 J :2. As disposir,;õcs rio lli'I~Sentn rcgularnen1.o sfto
applkavei'i a todo pe::;soal direda ou iudiredauteHt~ ~mbPrdi-
uadu á Contadoria r,,~ntral da Hcpublica, 'rJlte'' :~e fraf e rlr pessoal effeclivo, addidu, cxtranuHwrario, f'J!Üractado ou em
ccmmissão .
•\rL 113. E' permittida, para anrendizagem e desenvolvirnenfo de conhecimentos tcclmico~. addição á Contadoria
Ceutral da ltepublica de ur.n funccionario de cada direetoria
cn Secr;ão Je Contabilidade dos :\Iinisteri o~; nu re})al·tiçGes
subordinadas, devendo esse funccionario ~;er escolhido entre
m que mais ~e di~t.inguirem pelo :;eu znlo e aptidão para o see"·ir,o publico. O Humero de adclidos, pon;ru, nfío poder:.. exerder de 12.
Jlaragraplw uuieo. Os funteionurios addidos para arH·eudizagem ou apcl'ft>içuamento nos f Pl'lltOS tksf P adig·u ficam
f'u.inifos :i di~eiplina e normas de f r·abalho i nslit.uidas na
Confadol'ia Contrai ela Republica n podf'rão 8Cl' desligados em
qualq!ll'l' (l'lltpn, df'sdo .qlle, ;a juizo do COit~.ador· Geral. não
dnmonstrcm aptidão para os servit,:os uc eontabilidadc c cscri J)luração.
0

J,cis de 1\1:24- \"o]. III

338

ACTOG,DO PODEn EXECUTIVO

Art. 11.4. A Contadoria Qentral da Republica e os funccionarios designados para. in§P.eccionarem os s,ervü;o~, na
fórma do art. 27 deste reguhimento, terão franquia telegraphica e postal para correspondencia do serviço.
Paragrapho unicu. A corrPspondeneia .ror via telegraDhica só poderá ser utilizada nos casos de nrgencia.
Art.. 115. As verbas ordinarias de material da Contadoria
Central da Republica e os creditos que fm:·em concedidos
para o servj._çó da mesma serão despendidos por ordem ou
autorizaf'ão do Conladot· Geral.
Art :· 116. Constitue merecimento absoluto para as promoçõm; o~ serviços 11restados nas secções de escripturação,
desde que tenham sido l'igorosamentc o:Uservadas as condiçõeR de assiduidade, zelo, dedicação ao trabalho e ma.nuteucão daquello serviço perfeHamente nm dia. (Art.. 9n das
Instruecõe::J annexas ao deereln tt. t:L ';,:,•(i, de :3 de Setembro
de 1919.)
Art. 11'7. Dentro do prazo de no dias, contados da data
da applicâçii.u- dn pt'~>,t'(~nln regulamr~llfl', a~ Crmtach,t·ia~ e SubContadorias ~Cl'(~inn:_v~::-; organ izal'ão e ·~uhrnetl.crão <i approvação da Contadoria Gentr~l. da fiepubhca os rcspectvios re ...
giment.m; internos, nos quacs serão deteemümdas as attribuições dos funccimmsios, a divisão dos serviços c o modo
de serem desempenhados, observadas as preseripções do prc~:;entc regulamento.
Art. 118. Os casos omissos no presente regulamento
~erão rc::;olvidos pelo Miuil;trn da Fazcmla, mediante proposta do Contador Geral.
DISPOSIÇÕEê TRANSlTORIAS

.:\ l'l. 11 n. Emquanto Hão fôT' nomeado n Contador Gera 1
effecttvo será esse cargo exercido pelo funccionario que o
occupa em commissão.
·
Art. 120. As Contadorias c :Sub-Contadorias .Seccionacs
organizarão os quadros actuaes do respectivo pessoal, dentro
de 60 dias da data do presente regulamento, os quacs serão
~ubllleftidos á app·rovação do Contador Qeral.
Art. 121. Os guarda-livros extranumerarios, com mais de
nm anno de exercicio na Contadoria Central da Republica,
serão effectivados nos cargos de guarda-livros c auxiliares
tcchnicos.
Art. 122. Este regulamento entrará em lllcno vig·or a
1" de janeiro de 1925.
Art. 123. Revogam-se as disposições em contrario.

Rio de janeiro, em 22 de outubro de 1924- R, A, Sampcrio

Vltial.
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QUADRO DO PESSOAL DA CONTADORIA CENTRAL DA REPUBLICA

Pessoal
J - Contadoria Central da Republica
Pessoal technico:
1 Contador Geral. ••••.•..••.•
1 Contador Adjunto .••••.••••

Ordenado •••
Gratificação.
Ordenado •••
Gratificação.

16:000$
8:000$

24:000$

12:000$
6:000$

18:000~

------~----

3 Sub-Contadores ••••.••••••••

Ordenado •••
Gratificação.
-~-

12 Guard:t-Jivros ...••••••..••..
27 Auxili;ucs-lechnicos, •.••.•••
8 Praticantes .•.•••••••••••••••

-·

2:000$
4:000$
..._

... ______

Ordenado ..•
Gratificação.

6:400$
3.:200$

Ordenado ..•
Gratificação.

4:800$
2:400$
-·-··-----3:200$
1:600$

Ordenado .••
Gratificação.

------·-

36:000$
l15 :200$
[94:400$

38:400$

-------

426:000$

-------Secretaria:
1 Secretario-Chefe de Sect;ão ..
1 Auxiliar ••.••••.••••••.••••••
2 Praticantes .••••••••••••••••
3 Dactylographas •••••••..••••

Ordenado •••
Gratificação.
Ordenado •••
Gratificação.
Ordenado .••
Gratificação.
Ordenado •••
Gratificação.

1 Protocollista •••••••••••••••

Ordenado •••
Gratificação.

1 Continno-archivista •••••.•••

Ordenado •••
Gratificação.

H:OUO$
4:000$

12:000$

4:800$
2:400$

7..:200$

3:200$
1:600;,~

D:600$

3:200$
1:600$

14=400$

2:800$
1:400$

4:200$

-----

-----

------

------~-----

3 Serventes ••••••••••••••••••

Ordenado •••
Gratificação.

3:600$
1:800$

-----

2:400$
1:200$

--·---

5:400$
10:800$

-----

63:600$

·-----
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Co!lfar.lorias Secciorzacs
(Dircdoria de Contabilidade)
Papel
Fixa
Variavel
Mini5terio da justiça:
Contador Seccional (em commis3ão),
gratificação annual .............•.•
Guarda-livros encarregado (em commissão), vencimento annual. ...... .
3 Auxiliares-technicos (em commissào),
vencimento annual ........•.......

3:600$
9:600$
7:200$

21 :600$

34:800$
Minist:rio do Exteríor:
Contador Seccional (em commissão),
gratificação annua\. .............. .
1 Guarda-livros encarregado (em commissão), vencimento annual •......•

3:600$
9:600$

----

13:200$

Ministerio da Marinha :

1 Contador Seccional (em commissão),
gratificação annual. .............. .
d r
( Ordenado annuaJ. .. .
1 0 uar a- Ivros (Gratificação amJUal..

3:600$
6:400~

3:20J$
4:800$

2 G~arda-livros \Ordenado anilual ...•
aJUdantes
l Gratificação annual ••

2:400$

f Ordenado annual, ..•

3:600$

4 Auxiliares- technicos

l Gratificação annual. .

9:600$

1:800$

21 :600$
-\5:600$

.Miuistcr~o

3:600$

da Guerra:

Contador Seccional (em commissão),
gratificação annual. .............. .
Guarda-livros encarregado (em commissão), vencimento annual ....... .
2 Guarda-livros ajudantes (em commissão), vencimento annual ..........•

3:600$
12:000$
9:600$

. 19:200$
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Papel
Fixa
Variavel
3 Auxiliares-technicos (e.n commissão),
vencimento annual. ..........•....
3 Praticantes (em commissão), vencimento annual ....................•

7:200$

21:600$

1:800$

14:400j;
70:800$

Ministerio da Agricu!tura:
Contador Seccional (em commissão),
gratificação annual ...............•
Guarda-livros encarregado, (em commissão), vencimento annual. ..... .
3 AuxiJiares-technicos (em commissão), vencimento annual. .•........

3:600$
9:600$
7:200$

21:600$
34:800$

Miuisterio da Viação:
Contador Seccional (em commissão),
gratificação annual ............... .
1 Guarda-livros encarregado (em commissão (vencimento annual) ....... .
3 Auxiliares-technicos (em commissão),
vencimento annual ...............•

3:600$
9:600$
7;200~

21:600$
34:800$

Minisierio da Fazenda:
1 Contador Seccional (em commissão),

gratificação annual. .............. .
4 Guarda-livros ajudantes (em commissão), vencimento annual .......... .
14 Auxiliares-technicos (em cornmissão), vencimento annual. ......... .
4 Praticantes (em commissão), vencimento annual .................... .

3:600$
9:600$

38:400$

7:200$

100:800$

4:200$

19:200$
162:000$

SUB-Cür·H ADORIAS SECCIONAES

( Pessoal em commissão )
Papel
Fixa
Variavel
Rccebedolia do Distrido Pederal:
Guarda-livros encarregado, venci·
mento annual .................... .
3 Auxilinres-technicos, vencimento anll!t::tl ...••...••••.....•.••••.•••...

9:600$

9:600$

7:::!00$

21:600$

31 :200$
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Papel
Fixa
Variavel
Caixa de Amortização :
1 Guarda-livros encarregado, vencimento annual ....................•
2 Auxiliares-technicos. vencimento annual ..•...........................
J Praticante, vencimento annuat. ..... .

9:600$
7:200t

14:400$
4:800$
22:800$

Casa da Moeda :
1 Guarda-livros encarregado, vencimento annual .................... .
3 Auxiliares-technicos, vencimento annual .••....•...................•..

9:600$
7:200$

21:600$

31:200$
Imprensa Nacional :
1 Guarda-livros encarregado, vencimento annual ...........•.........
3 Auxiliares-technicos, vencimento annual .............••.•••••....•....

9:GOO$
7:200$

21:600$

-·----

31 :200$

Delegacia Fiscal no Amazonas :
Guarda-livros encarregado, vencimento annual .•................•..
1 Auxiliar-technico, vencimento annual.
2 Praticantes, vencimento annual. ... ,.

9:600$
4:800~

7:200$
9:600$

26:400$
Delegacia Fiscal no Pará :
1 Guarda-livros encarregado,
vencimento annual ............. , ...•...
1 Auxiliar-technico, vencimento annual.
2 Praticantes, vencimento annual •..•...

9:600t

4:800$

7:200$
9:600$

-----

26:400$

Delegacia Fiscal no Maranhão :
Guarda-livros encarregado, vencinlento annual ..................... .
1 Auxiliar-technico, vencimento annual.

l Praticante, vencimento annual .• ,.,.,

9:600$

7:200$
4:800$

-----21:600$

•
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P~pel

Fixa

Variavet

Delegacia Fiscal no Piauhy :
1 Guarda-livros encarregado, vencirnento annual .................... .
1 Auxiliar-technico, vencimento annual.
1 Praticante, vencimento annual. .•..•.•

9:600$
7:200$
4:800$
21:600$

Delegacia Fiscal no Ceará:
1 Guarda-livros, encarregado, vencimento annual •.•••••••••••••••••••
1 Auxiliar-technico, vencimento annual
2 Praticantes, vencimento annual •••••

9:600$
7:200$

9:000$

4:800$

26:400$

Delegacia Fiscal no Rio Grande
do Norte:
1 Guarda-livros, encarregado, venci..
mento annual •••••••••••••••••••.•
t Auxiliar-technico, vencimento annnal
1 Praticante, vencimento annual ••••••

9:600$
7:200$

4:800$

----

21:600$

Delegacia Fiscal na Parahyba:
1 Guarda-livros, encarregado, vencimento annual •••••••••••••••••••••
l Auxiliar-technico, vencimento annual
1 Praticante, vencimento annual •••.•••

9:600$
7:20(}$
4:800$
21:600$

Delegacia Fiscal em Pernambuco:

l Guarda-livros, encarregado, vencintento annual •••••••.••••.••••••••
2 Auxiliares-technicos, vencimento au1 nual ••••••••••••••••••••••••••••.•
'~Praticantes, vencimento annual.: •••

9:600$

14:400$

7:200$
4:800$

19:200$
43:200$

Delegacia Pigcal em Alagôag:
Guarda-livros, encarregado, venci. tuento annual •••••••••••••••••••••
1 Auxiliar-technico, vencimento annual
1 Praticante, vencimento annnal ••••••

9:600$
7:200$

;,

4:800$
____
___

21:600$
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Papel
Variavcl
Fixa
\

Delegacia Fiscal em Sergipe :
Guarda-livros, encarregado, venci~
1nento annuat ••••••••••••••.••••••
1 Auxiliar-tcchnico, vencimento annu~tl
1 Praticante, vencimento annual .•

9:600$
7:200$

4:800$

o •••

21:600:$
Delegacia figcalna Bahia:
1 Guarda-livros, encarregado, venci-

mento annual •••••••••••••••••••••
2 Auxiliares-technicos, vencimento annual •••••••••••••••••••••• o•••••••
4 Praticantes, vencimento annual •••••

9:600$
7:200$
4:800$

14:400~

19:200:$
43:200$;

Delegacia Fiscal no Espírito Santo:
Guarda-livros, encarregado. vencimento anuual •••••••••••••••••••.•
1 Auxiliar-technico, vencimento annual
1 Praticante, vencimento annual ••••••

9:600$
7:200~

4:800$
21:600$

Delegacia Piscai em São Paulo :
Guarda-livros encarregado, vencimento annual. .•........
3 Auxiliares-technicos, vencimento annual .......
6 Praticantes, vencimento annual. .....

9:600$

o •••••••••

o o ••••••••••••• o •••••••

7:200$
4:800$

21:600$
28:800$
60:000$

Delegacia Fiscal no Paraná :

1 Guarda-livros encarregado, vencimento annual .......... , ......... .
Auxiliar-technico, vencim~nto annual ............................. .
2 Praticantes, vencimento annual ..... .

9:600$
4:800$

7:200$
9:600$
26:400$

D~ ltg~cia fi·

cal em Santa Catharina:

Ouarcla·livros encarregado, '.·enri·
mento annual .................... .
1 Auxiliar-technico, vencimento amHtal
1 Pratic~mte, vencimento annu:1l ...... .

9:600$
7:200$
4:200j;

21:600$
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Papel
Fixa
Variavel
Delegacia Fiscal no Rio Grande
do Sul :
Guarda-livros encarregado, vencimento annual ....................•
3 Auxiliares-technicos, vencimento an-

9:600$

nual ................••............

7:200$

4 Praticantes, vencimP.nto annual .•....

4:ROO:f;

21:600$
19:200$
50:400$

Delegacia Fiscal em Matto Grosso:
Guarda-livros encarregado, vencimento annual. ................... .
1 Auxiliar-technico, vencimento annual.
1 Praticante, vencimento annual .•.•...

9:600.
7:200$
4:800$
21:600$

Delegacia Piscai em GoyJz :
Guarda-livros encarregado, vencimento am1Ual .................... .
1 Auxiliar-technico, vencimento annual.
1 Praticante, vencimento annn::tl ...... ~·

9:600$
7:200$
4:800$
21:600$

Delegacia Piscai em Minas Geraes :
1 Guarda-livros encarregado, vencimento annual ...........•.........
3 Auxiliares-technicos, vencimento annual ............................. .
4 Praticantes, vencimento annual ..... .

9:600$
7:200$
4:800$

21:600$
19:200$
50:400$

Alfandega de Manáos :
Anxlliar-technico encarregado, vencimento annual ........•.........•
Praticante; vencimento annuat .•.••.

7:200$
4:800.
12:000$

Alfandega do Pará:
Auxiliar-.technico encarregado venciniento annual .•.......•........•..
Praticante, vencimento annual ....•..
J

7:200$
4:800$
12:000$

. ACTOS DO PODER EXECUTIVO

Papel
Fixa
Variavel
Alfandegado Maranhão:
1 Auxiliar-technico encarregado, venci-

mento annual ..........•....•.....

7:200$

Alfandega de Parnahyba:
I Auxiliar-technico encarregado, vencimento annual .....•••..•.....•..••

7:200$

Alfandega do Ceará:
1 AláXiliar-technico encarregado, vencimento annual .••••.•.••••••••.• · .•

Alfandega do Rio
Norte:

Grande

7:200$

do

1 Auxiliar-technico encarregado, venci-

mento annual ...•..•.•...••.......

7:200$

Alfandega da Parahyba:
I

1 Auxillar-technico encarregado, venci-

mento annual .•..•..•..••...••...•

7:200$

Alfandega de Pernambuco:

1 Auxiliar-technico encarregado, vencimento annual •••.......•••...•...•

1 Praticante, vencimento annual ....•.••

7:200$
4:800$
12:000$

Alfandega de Maceió:
1 Auxiliar-technico encarregado, vencimento annual .....•...•......•....

7:200$

Alfandega de Aracajú:

t

Auxiliar-technico encarregado, vencimento annual ...........•...•....•

7:200$

Alfandega da Bahia:
Auxiliar-technico encarregado, venciJnento annual •..•..•...•••..••....
l Praticante, vencimento annual •. , , •••

7:2001
4:800$

12:000$

AQTOS
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Fixa

Papel
Variavel

Alfandega do Espirito Santo:

1 Auxiliar-technico encarregado, vencintento annuaJ .••.....•...........•

7:200$

Alfandega da Capital Federal:
Ouarda-livros encarregado, vencimento annual .••...•....•....•....
2 Auxiliares-technicos, vencimento annual •.••.........••.•.••.......•..
1 Praticante, vencimento annual ...... .

9:600$
7:2001

14:400$
4:800$
28:800$

Alfandega de Santos:
1 <iuarda-livrcs encarregado, venci1nento annual ....•.•........••....
2 Auxiliares-technicos, Tencimento annual •...............•..•••...•.•..
1 Praticante, vencimento annual ....•..

9:600$

7:200$

14:400$
4:800$

----

28:800$

Alfandega de Paranaguá:
1 Auxiliar-techinico encarregado, vencimento annual •...•..........•.....
1 Praticante, vencimento anmml. ...... .

7:200$
4:800$

12:000$
Alfandega de S. Francisco :
Í Praticante, vencimento annuat.. •.••..

4:800$

Alfandega de Florianopolis:
1 Praticante, vencimento annuat. ...•.•

4:800$

Alfandega de Porto Alegre:
Auxiliar-technico encarregado, vencimento annual ...••••..••..•........

Praticante, vrncimento annual, ••• ,.,.

7:200$
4:800$
12:000$

348
Papel
Fixa
Variavel
Alfandegado Rio Grande:
Auxiliar-technico encarregado, vencimento annual .•...•...........••..
Praticante, vencimento annual ...•....

7:200$
4:800$
12:000$

Alfândega de Pelotas:
Auxiliar-technico encarregado, vencimento annual. .........•.•...•.....

7:200$

Alfandega de Sant' An:1a do Livra·
mento:

4:800$

Praticante, vencimento annu:tl ...••••

Alfandega de Urugnayana:

4:800$

Praticante, vencimento annuat ...•••••

Alfandega de Corumbá:

4:800$

Praticante, vencimento annual ....... .
Administração Geral dos Correios:
Guarda-livros chefe de secção, vencimento annuaJ .••••••••.•.........•
Guarda-livros, ajudante, vencimento
annual •••••••••..•..•.••.•.••....•
3 Auxlliares-technicos, vencimento annual •••••••••••••••••.•••••••••••.
5 Praticantes, vencimento annull ••...•

12:000$
9:600$
7:200$
4:800$

21:600$
24:000$

67:200$
Administração dos Correios de
S. Paulo:

1 Guarda-livros chefe de secção, vencimento annuaJ .••••••••••.•.•••..•••
3 Auxiliares-technicos, vencimento annual •••.........••••.............•
4 Praticantes, vencimento anuual .•....

12:000$
7:200}

,I:eoos

21:600$
H.l:200j)
52:800$

At!TOS DO l'OlJEH EXEGU'l'l\·o

Papel
Fixa
Variavel

10 (dez) - Administrações de ta classe,
~cndo para ~.:ada uma: um Guardalivros encarregado a 9:600$, dous
1\uxiliarcs-techuicos a 7:200$ c dous
Praticantes a 4:800$000 ..........•.

ti (cinco)--Administraçõcs de 2"

336:000$

class~,

sendo para cada uma: um Auxiliartechnico encarregado a 7:200$ e
dous Praticantes a 4:800$000 ......•

84:000$

3 (tres)- Administrações de 3"' classe,
sendo para cada uma: um Auxiliart.cchnico de 2a. classe encarregado
6:000$ e dous Praticantes de 2" classe
a 3:600$000 .•••.•••.••••.•...•.•. ,

39:600$

J 1 ( onzc)--Administraçõcs de 4"' clm;sc,
sendo para cada uma: um Auxiliartcchnico de 2'L classe encarregado a
6:000$ e um Praticante de 2'1 classe a

3:600$000 .•..•...........••..•....
Hcpartição
phos:

Geral dos

105:600$

Telegra-

.l Guarda-livros encarregado, vencimento annual ...•...•.............
~ Auxiliares-technicos de 1" classe,
vencimento annual ...•..........••
3 Auxiliares-technicos de 2 1 classe,
vencimento annual ...••••......••.
3 Praticantes de ta classe, vencimento
annual ...•........•..•......•.•.•.
Praticante de 2" classe, vencimento
annual .........•.••....•....•...••

12:000$
7:200$

14:400$

6:000$

18:000$

4:800$

14:400$

3:600$
62:400$

12 (doze)-Districtos de ta classe, sendo
para cada um: um Auxiliar-technico
encarregado a 7:200$ e dons Praticantes a 4:800$000 ................ .

201:600$

lO (dez)-Districtos de 2'' classe, sendo
para cada um: um Auxiliar-tcchnico
encarregado a 7:200$ c um Pratic:-!nte a 4:200~000 .••....•.•.• , .•.•

120:000$

3 (trcs)-Dbtrictos de 3' classe, sendo
para cada um: um Auxiliar-technico
de 2'L classe encarregado a 6:000$.

18:000$
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Papel
Fixa

Variavel

Inspectoria Federal de Portos,
Rios e Canaes:
Guarda livros encarregado, vencimento
annual .•..•.••........••.. , ....•.•
2 Auxiliares-technicos, vencimento annual ••.•.•.•.••.•.••....•••..•.•.•
2 Praticantes, vencimento annual ..••.•

12:000$
7:200$
4:800$

14:400$
9:600$
36:000j

Estrada de Ferro
Brasil:

Central

do

3 Guarda-livros chefes de secção, sendo
um para a 3a divisão, um para a 4"'
e um pata a Superintendencia Geral
dos Serviços de Contabilidade, vencimento annual .•.••••....••..•.••
2 Guarda-livros ajudantes, vencimento
annual ...••.•.•••..........•.•...•
U Auxiliares technicos de 1"· classe,
sendo quatro para o serviço de centralização e cinco para as divisões,
vencimento annual ••.••••••••.••.•
4 Auxiliares-technicos de 2" classe, vencimento annual ••••••..•..••..••...
4 Praticantes de 1a. classe, vencimento
annual •••••••••••••• : •••••••••••••
4 Praticantes de za classe, vencimento
annual ••••. ~ ••••••••••••••••••••••

12:000$

36:000$

9:600$

19:200$

7:200$

64:800$

6:000$

24:000$

4:800$

19:200$

3:600$

14:400$
177:600$

Estrada de Ferro Oeste de Minas:
Contador (funccionario de Fazenda),
vencimento annual •••..••.••.•••••
1 Guarda-livros encarregado, vencimento annual ••••••••••.••••.•••.•
1 Auxiliar-technico de 2a classe, venci.
mento annual ••.••.••••.•.••.•••••
5 Praticantes de za. classe para a ta divisão, vencimento annual. •••• : ••••
3 PtéJtiCantes de 1a classe para as outras
_ divisões, vencimento annual •••••••

9:600$
9:600$
6:oOO$
3:600$

18:000$

4:800$

14:400$
57:600$

Estrada de Ferro Noroeste do
Brasil:
1 Contador (funccionario de Fazenda),
vencimento annual ..•..•••.•.•.••.
1 Guarda-livros chefe de secção, vencimento annual •••••••••••••••••••••

9:600$
12:000$

3pl
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Papel
Fixa
Guarda.. Jívros ajudante, vencimento
annual ....••...•..................
Auxiliar technico de 1a classe, vencimento annual ........••....•......
4 Praticantes de 1" classe, sendo um
para cada divisão, vencimento annual ................•....•........
5 Praticantes de 2a. classe, para a 1''· divisão, vencimento annual. ........ .

Variavel

9:600$

7:200$
4:800$

~9:200$

3:600$

18:000$
75:600$

Hêdc Vi ação Cearense :
Contador (funccionario de Fazenda),
vencimento annual ...............•
Guarda-livros encarregado, vencimento annual. •...................
Auxiliar-technico de 2" classe, vencimento annual •....................
5 Praticantes de 2" classe, sendo dois
para a 1" divisão e um para uma
das demais, vencimento annual ....

9:600$
9:600$
6:000$
3:600$

.,.

18:000$-'
____
_
43:200$

Estrada de Ferro São Luiz a
rezina :

The~

1 Contador (funccionario de Fazenda),
vencimento annual. .............. ,
Guarda-livros encarregado, vencitnento annual ......•.•............
Auxiliar-technico de 2" classe, vencimento annual .................... .
5 Praticantes de 2"' classe, vencimento
annuat. ••...•.•..••...••..........

Estrada de
Piauhy:

Ferro Cenlral

9:600$
9:600$

6:000$
3:600$

18:000$

---43:200$

do

Contador (funccionario de fazenda),
vencimento annual. .............. .
1 Auxiliar-technico de 2a. classe, encarregado, vencimento annual. .•....•
3 Praticantes de 2a. classe, sendo um
para cada divisão, vencimento annual .••...•.•...••....•.•......•..

9:60Q$
6:000$
3:600$

10:800$
26:400$
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Fixa

Estrada de rerro Central do Hio
Grande do Nor(e :

Papel
Variavel

1 Contador (funccionario de Fazenda),
vencimento annual. •••.•..........
vcncitnento aunual ..•.•••...••..••..•..
1 Auxiliar-technico de 4' classe, vcncitnento annual ...•.....•••.........
4 Praticantes de 2" classe, sendo um
para cada divisão, vencititeuto annual. •••.••..••..•.......•.•..•..•

9:600$

l Guarda-livros encarregado,

9:600$
6:000$
3:600$

14:400$
39:600$

Estrada de Fl!rro Thcrezopolis :

1 Contador (funccionario de Fazenda),
vencimento annual •............ ·...

1 Guarda-livro:; encarregado,

9:600$

venci-

tnento annual •...•••..••.•........
2 Auxiliares-tcchnicos de 2' classe, vencimento annual ••..••..•...••.....
4 Praticantes de za chssc, sendo dois
para a 1:t divisão, vencimento annual •.••....•....•••.....•.••.•..•

9:600$
6:000$

12:000$

3:600$

14:400$
45:600$

Estrada de Ferro de Goyaz:

I Contador (funccionario de Faze:1da),
vencimento annnal •.••••••.••••..•
vencitnento annual •.•••.•.••.•..•••....
1 Auxiliar-technico de 2' classe, vendtuento annual ••.....••...••.......
5 Praticantes de ~,, classe, sendo doi.s
para a 1 divisão, vencimento aunual., •••.•••.•••••....••••••••..•

9:600$

1 Guarda-livros encarr;;!gado,

9:600$
6:000$

i!.

3:600$

18:000$
43:200$

Repartição de Agttas e Obras Publicas :

1 Guarda-livros

encarregado, vencimento annual. .............••....•
1 Auxiliar-technico de 1" classe, venci·
tnento annual •.•....•.••••••..•.••
2 Praticantes, vencimento annual ••••••

9:600$

1:2ou;

·!:~OU$

9:600$
26:400$

.Rio de janeiro, 22 de outubro de 189'!,- R. A. Sampaio Vida!.
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DECRETO N. 16.651 -

DE

23

DE OUTUBRO' DE

1924

Abre ao Ministerio da Justiça e Ne(Jocios Intedo1'es o creditt'i
especial de '2.965:'000$ para pagam.ento, ~~m apolices da
divida, publica intenw, das tlespezas cum 1t acquisição da
p1'0priedade 'intellectual das ob1·as rlo senador Ruy Barbosa e da casa em que o mesm,o residiu, nesta cidode, com-4
a biblioth eca, os uwn usc1·iptos e o m·,:h ivo
O Presidente da Republica dos Estados Unido::~ do Brasil,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos t.f!l'lnos do arL 93 do
regulamento approvado pelo decreto n. 17i. 7Kl, de 8 do novembro do 1922, resolve, usando da autorizaçfio constante do
a.rf . .1° do deerrl o leg·islativo n. ·Í. 78U. d(~ R dn janeiro de 192~.
ab1·ir ao l\Iitlisterio da .JusLi~~a e Nf~godos IntPriorcs u eredito
nspceial de 2.965:000$ para pag·arm~nto, em apolices da divida )Juhlica interlla, e de eonformidade eum a avaliação feita
)Jelo l'Pferidu minislerio, das despezas eom a aequisição da
propriedade inl.ellectual das obras do ~wnadot· Ruy Barbosa e
da casa <i rua S. Clemente 11. 134, em que residiu, nesta cidade, o eminente brasileiro, com a. bibliotheca, os rnanuscriptos e o arehivo, ~~xcluido, medianle aceôrdo. o mobiliaria, ex-

c·epluadas, porém, as estantes.

Rio de Janeiro, 23 de outubro de l!l2 í, 103" Lia lndepenlleucia c 36" da Reputlica.
AR'fHUR DA SILVA BERNARDES.

João Luiz Alves.

DECRETO N. Iü. 652 -

DE

2U

DE oUTUBHo DE

1 92·1

lleduz o 1W1ncru de capitães-tenentes do Corpo da Armada
U Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brl:··;il
eesolve. de conformidade com o paragrapho unieo do art. 17
da lei n. ·Í. 791, de 4 de janeiro do correntn anno, reduzir a
tluzentos o Iltl!nero de capiUles-tencutes do quadro ordinario
tio Corpo da Armada.

H.iu de .Janeiro, 29 de oulubt·o de UI:! 'J, tO:l" da lmleptmdeucia e ::wo da Republica.
AH.'l'HUH. DA SILVA BEHNAitDES .

.Alexandrino Pai' ia de Alcnt:mr.

Leis de 1924 -

Vol. III

23

354

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECBETO N. 1G.G53-

DE

2!)

))E OU'l'UHllO

)lj.;

1!),2.1

l'roroga por dous annos o prazo fixado pm·a o lançam.ento c
atcrramento dos cabos sub·marinos entre a cidade do ll'io
de Janeiro e as de Roma e Montevidéo, dos qna~s é concessivnario Em·ico Schoch
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do .Bras i I,
aUondcndo ao que requereu Enrico Schoch, conccssionario dos
cabos submarinos entre a cidade do Rio de Janeiro e as de
Roma c de Montevidéu, de accôrdo com o eontracto autorizado pelo decreto n. 15.435, de 7 de abril de 1922, o tendo em
vista a informação prestada pela Reparti«,;ão Geral do:; Tclcgraphos, decreta:
Artigo unico. Fica pro rogado por dous (2) a unos, contados de 26 de junho deste anno, o prazo fixado na elau~mla III do contracto celebrado
com Enrico ~choeh, em
virtudo do decreto n. 15.435, de 7 de abril de 1922, para o
lançamento c o aterramento dos cabos submarinos enü·c a
e idade do Rio de Janeiro e as de Roma e de Montevidéu.
Hio de Janeiro, 20 de ouLuJJro de 1021, 103" da Jndepeudcne.ia c :Jüo da Hepublica.
AllTHlJH vA BtLVA BKHNAmn~o.

l,rrancisco Sú.

DECRETO N. 16.654 -

DE

:.?!)

DE O{JTUBHO JJE

1~2·"

Abre ao Minisferio da .lnslir,:u. e Ne(Jocios lntrriorcs o credito
especial de 709:1.75$092 para occo1Tcr ás des11r.Ms tlet:m·rentes da creação de um bafalhiio 1111. Pvlil'ia Hilifo;· d.)
Distrirto Fede1·al.

O Presidm1Le da Rnpublie<J. dos Ji:!'>Lados Unido:-; do Bra.;;il,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, rle <1ccôrdo (~om n art.. !13 do
regulamç:mto approvado pelo decreto n. ·I r>.7R:1, dt~ R ~L~ nov')nlbro de 192~. resolVf\ na conformidade do § 4o do 11. XH do artigo 3", da lei n. ·L 793, de 7 rle janeiro ultimo, abrir ao l\I;nisterio da .Justiça e Negocias rnteriore." n f'.redito especial de
setecentos e nove eontos cento e trinta fl eincn mil e noventa
e dons réis, para occorrer, neste exercício, de acrôrdo ,~om a
demonstração inclusa, ás despezas deéorrenles da crcação rio
um batalhão na Policia Militar do Districto Federal, llPêl f r: rmos do decreto n. 16.540, de 5 de agnsfo deste anno.

Rio de .Janeiro, 29 de out.nbro de I ~):2.4, 1n3~ da lndep·:ndcneia ~ 36° da Republica.
AnTIIUR D.\ SIL\' \ Htmrl -\HUEf-l.

Joãu Lu i:~ 1llvcs.

·~

Ta.bella que acompanhou o decreto n. 16.654, de 29 de outubro de 1924.
POLICIA MILITAR

DO DISTRICTO l"BDERAL

Orçamento das despezas com a creação de um batalhão de infantaria, bem como o augmento de um capitão para commandarj
companhia de metralhadoras, de um capitão e um 1o tenente medicos, de :.tm 1o tenente pharmaceutico e de um quadro de sargen
aspirantes, accrescidas algumas das sub-consignações do pessoal e do material com as importancias precisas para attender ás neces
dades decorrentes das novas alterações, inclusive o pagamento das gratificações aos professores da Escola Profissional, do official enc
regado da escola e do preparador da aula de physica e chimica, no período de H> de agosto a 31 de dezembro de 1924, de accOrdo cc
o decreto n. 16.540, de 5, publicado no Diario Ojjicial de 15, tudo do corrente mez.
1
Vencimentos
Discriminação

Total
Soldo

··············

Tenente-coronel. •••..•••.•••.•.•..•...••..•..•..•
Major fiscal.., ..•..•....•......•..•.•••••.•.••••..•.• ·•· •.• ·•·•·
Capitão ajudante ••.....•.•...•........•.........•........•......
1o tenente intendente ou secretario •.............•................
2° tenente intendente ou secretario .......•.......•............•..
Capitães .•..........••..•....................•.....•...........•.
1os tenentes ...•...........•.....................................
2°" tenentes.........•..................•.........................
Capitão commandante da companhia de metralhadoras ............
Capitão medico ...•.•......•.....................................
1o tenente medico ..•......•...••.........•........••........•...
1° tenente pharmaceutico .....•..................................
Sargentos aspirantes ............................................
Sargento ajudante •.. · .....•.................................•...
Sargento intendente .......•.................................... ~
1os sargentos amanuenses ..............................•.........
Mestre de musica ......•........................................
Corneteiro mór .....•.•.................................•..•....
Contra mestre de musica ..•....•................................
Cabo corneteiro •.•...••••.••.•.........•..................•...••
Cabo tambor ....•..•.•....•.•....................••..•..........
Musicos ...•............•................•.•......•..•.........•.
1os sargentos ...••...... · · • •. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
208 sargentos ............. ·· ...•...................................
3J" sargentos .......••.....•.•..•.......•....... ················•·
Cabos de esquadra •...........•....•....•............•..........
Anspeçadas ......................................................
Soldados •......•.••.•...••.•...•••..••..•..•.•.....•....•.•.....
Corneteiros ••..••...•.••.....•......•...••....•...•.•.....•.•..•
Tambores ..•••••.•.•..•.•••.•..•.•••..•..•••.•.•.••.•.•..•..••.
Somma..............................................

1
1

1
1
1
4
4
8
1
1
-

1
1

-

-

-

-

-

Gratificação

8

4:333$410
3:587$096
2:989$248
2:316$668
1:943$013
11:956$995
9:266$672
15:544$109
2:989$248
2:989$248
2:316$668
2:316$663
18:008$346
257$540
857$540
2:650$469
662$617
527$478
527$478
404$046
404$046
9:782$281
2:650$469
6:329$737
7:524$939
19:394$212
15:651$651
86:084$031
3:912$883
2:608$607

428$770
1:325$216
331$304
263$736
263$736
202$)20
202$020
4:891$140
1:325$216
3:164$841
3:762$434
9:696$992
7:825$825
43:042$040
1:956$456
1:304$304

474

241:387$463

120:693$938

-

-

-

-

-

-

-

-

21
1
1

4
1
1
1
1
1
30
4
12
16
48
48
264
12

2:167$202
1:793$548
] :494$622
1:158$331
971$502
5:978$488
4:633$327
7:772$019
1:494$622
1:494$622
1:158$331
1:158$331
9:004$173
428$710

I

25

Sonima,.....................................................................................
Acquisição de equipamento e arreiamento..... . . . . . • . . . . • • • . . . . • . • . . • . • . • . • • . . . . . . . . . . • • . • . . . • • . • . . • • . • . •
Acquisição de vehiculos inclusive automoveis e seus accessorios..........................................
Remonta de animaes.....................................................................................
Machinas, motores, apparelhos, instrumentos, ferramentas e utensilios para trabalhos em officinas, aulas,
laboratorios e gabinetes technicos..................................................................
Objectos de expediente, publicações e material para diversos trabalhos....................................
Illuminação, energia electrica e custeio do respectivo material. . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . • . . • . • . . • . .
Lubrificantes e material de lubrificação, limpeza e conservação de machinas e apparelhos...................
Combustível para machinas. automoveis e officinas.......................................................
Medicamentos, instrumentos cirurgicos, drogas, productos chimicos, vasilhame para pharmacia e gabinetes
medico e dentario......... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . • • . . . . • . . . . . . . . .
Pneumaticos, camaras de ar, peças diversas para automoveis e outros vehiculos de transporce de pessoal ou
material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Material para o asseio dos quarteis e conservação do armamento, arreiamento e equipame11to...............
Madeiras, couros, vernizes, ferragens e outros artigos para officinas.......................................
Somma ......•...••.•..........•..... ;......................................................
Somma geral ............................................................................... .
Rio de janeiro, 19 de agosto dC 1924.- João Luiz Alves.

606$066
606$066

14:673$421
3:975$685
9:494$578,
11 :287$3731 f.
29: 0011204r
23:477$47~

129:126$121.
5:869$33

--- --- -------- -------- ---

Alirnentação para praças ...•..................................•.........•.•....••.........•........•....
Fardamento para praças ............•.•...............................•.....•....................•......•
Forragem, ferragem e curativos de anin1aes .....•.........•..............••.....•...................•.....
Para o pessoal dos serviços de electricidade e illuminação ................................................ .
Gratificação para 15 professores da Escola Profissional, com 3:600$ cada um .............................. .
Gratificação para o encarregado da Escola Profissional .....•...•.•....•.•..............................•..
Gratificação para o preparador de physica e chimica da Escola Profissional .•......•.....•......•..........
Para pagamento de officiaes e praças em diligencias fóra do Districto Federal. ••...•......•.••...•.•...••.•.
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6.500$612
5:380$644
4:483$870
3:474$999
2:914$515
17:935$483
13:899$999
23:316$122
4:483$870
4:483$870
3:474$9991
3:474$999
27:012$519
1:286$310
1:286$310
3:975$685
993$921
791$214
791$214

3:912$911;
_ _ _ _J

362:081$401
194:594$80(
40:419$1tX:
2:668$76(
448$38
20:177$41C

6~~

672$581
2:500$00

-------262:153$69
5:000
5:000$00
3:000$00<

3:000$()()(

10:000$00<

8:000$()()(
9:000$()()(
2:000$()()(

10:000$00(

10:000$00C

10:000$00(

9:900$00(

-------84:900$00C

709:135$092
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DECR[i;TO N. 16.G55 --

b.E

5 JJ!~

NoVEIIHmo DE J~:!1.

E.'!Jlcndc o.o sal os {avm·es eonslmlliJs do dccrctn n. n;. a:J3, dr.
11 de nrttuln·o de 19:?-f.
O PresidPnl e da llepublica dos 1Gsl.adu1.; Unidos dn Hra~;il,
u~ando da auf.nriznção a (JtW se rcfnrn o aL'L 2". lrtlra h, do

dcercfo IPbislaliYo n. LifE3!, de 1.'! de .iarwiru dn l!l:.:'O, decreta:
Art. J ." :Ficulll exl1mi'iivus ao sal ns favores Pom~e•lido~:~ a
011 tros generos lJ(•lo dccrct o 11. J ô .ü:J:~. d•~ 11 dn ottt.nbro de
1!1:?4.
Ar!.. ~." Hcvngam-se as disposições em contrario.
t

Ui o de Janoil'o, ·5 de nuvcm}Jr·o tle 1921, ·I 0~3" da lndeponk uc i a e ~~Go da Republica.
;\H.Tll rTit IH

n. .l.

DEOHETO N. 16.656 -·

nE

G

SrLv,\ BmtNAJtDE8.

Sampaio

r idfll.

uE NovE.MBHo oE

Hr2.4

Approva os projectos e respecti1:os m·çamcMos, na impor_;
to:ncia total rlc !JW:210$705, rle diversas obras e forneci-·
mcntm: ]Jo.ra a linha ern trafeoo da F'sfrnrlrt d~ Ff!n·u
Srmta Cathm·i11a, e11tre !Jlu.1ne1wn f! Hansa

O Prrsidenh'~ da llcpublira dns E:slados Unido-; do Brasil,
altenclcndo ao que r·equen~u o Estado fie Sanf.a Catharina.
para eumprimcnt.o do dispo;;to na clausula XIII do contract.n
de arrendamento da Estrada de Ferro Santa Cal.ltarina. a que
E;e refP-re o decreto n. 15. I ;)2, de 2 do rlrzemhro de 1921, fl
de acr~ôrdn com o pal'reeL' prestado pela lnspeef.oria Frdorai
das Est.radas, rlcPrcta:
Artigo unico. São appruYados os doeunwntoH que com
este haixaml J'Ubríeado~ pelo ditector geral do Expediente da
Secretaria ao Estado do Ministerio da Viuçflo c Obras Publicas. constantes dos pro.iecfos apresentados· pelo Estado do
Santa Catharina. para obras e fornecimentofi, para que a linha
Pm trafego, entre Hansa c Blumcnau, da .Estrada dfl Feri'O
Santa Catharina, que lhe •~stá arrendaua, fique :::ufficiente-mente apparelhada. como o exige a clausula XIII do respectivo contracto: e hem assim dos orçamentos f!Uf' lhes cor-r~:,pondem. com as correcç6es nelles feita'' prla ln:::pectoria
F'Nicral das Estradas, nas importancias:
ne 1!1 I :77 O*~H ü (een Lo novrnl a ~~ 11111 ('nnl.os ';~' 1eeentns n ,•;eLrnl.a mil novoeeutns n rleze~;,~is rl'i:-:). para JWJdificar<ics da I in h a, entre os J~ilonwl ru:; 7,800 ·J H Gti í l) 1,:~00 ;,
=~ :.')100, u Gil,200 e 51,200;
'
'
l>n 23:G19$5fí3 (vinte c tres enntos quirdwnto:-; u dczenuYc mil quinhentos c cincocnta o 'Lres réis), para rcconstru-
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ccão rio armazem da Pslarfin de Itnurwsa SerC[i r angmrnto d•J
armazem da estação de Hansa;
ne 299:920$236 (duzentos e novcnla e nov•~ contos novecentos r vinte mil duzentos e Lri11ta ,, seis réis), para au ·
gtnento das offieillaS dfl JfmJPaVa Sm~ea. f'.O!lSf.rtWÇfill rfo rle-·
posito de loeomofiva~. acquisição c install<v:~P dr Ul!l)~~Tador.
const.ruer;ãn do di'TlOSito de carros, consb·tH'.I:<Fl do Prhf It'LO para
fundir.ão· e deposito de feri'o, construccão do depn~ito de lnbrifieânfPs r carvão, installa~;ões sanitarias. machinas npPratrizes e forno [Jara fundição, t.udn na estação de 1toupava
Secca.
•Paragrapho unico. De aceõrdu eom a meneionafla elau
~ula xur do cont.racto dr arnmdamnnto, a;.; obras fl fornecimentos de que se trata, eom orçamentos 1\!l imporlaneia l,o-·
t.al dr 015:210$'705 (quinhentos e qninze -.:ontos dnzenfos o
der. mil set.cernloH e cinco rl>is). snrão paga:;;, dPn1.ro do limite de eada um dos orçamentos pa1·eiae.;; ora appl'ovado'i,
por eonfa do eredilo de oito mil contos de réis, Pm apolieefl
da divida publica intrrna, paprl, de um ~·nnto cll' rt' iR e a na
uma. juros de 5 % ao auno, abeelo pel11 decreto 11. lfi. 1'70,
de 1O de maio de 19.22.
Rio de Janeiro, 5 de uovemlJro de I ~~~'í, 103° da
dencia e 3üo da R:epublica.

lmlcpcn.~

ARTHUR DA 'SILV.\ BEH.NAHDES.

DECRETO

~.

16.ti57-

DE

5

DE

~()\gl\JBHO llE

19'!!t

'Approva u reynlamentu dos se1·viços civis de J'adiuteleuravhia
c radiotclepltonia
O IPresiucnte da He}JulJlica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista a necessidade de rcgnlamenlat· a cxecw;ãu da
lei n. 3.296, de 10 de julho de 1917, que declara da exclusiva 1\0mpetencia do Governo Federal u::; ~;m·yiço::; radiutelegraphico e radiotelcphonico uo tcrrilorio urasileit·o, dect'ula:
Artigo uni co. Fica approvado o regulamento quo com
este baixa, assignado pelo ministro Je Estado dos Negodos
da Viação c Obras Publieas, para a execução do8 ~erviços
civis de radiotelcgraphia c t·adioLelcphonia, Ho lerritorio brasileiro ..
lltio de Janeiro, 5 de nove muro tlc 19.:! 1, 103" tia ludcpentlencia c 36° da Hepublica.
AR'l'HUH. DA

t\ILV.\

BEitN.\HDE::;,

F'rancisco Sá.

1\CTt;s .DO. PODER EXECUTIVO
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Regulamento do Serviço Civil de Radiotelegraphia e Radiotelephonia
CAPITULO. I
Rf.:nF. RADIO'I'ELEGRAPHICA E ORGA!Il,IZAÇÃO D.\S RgSPEC'l'IVAS

ESTAÇÕES

Rêdr 1·adi.otele(J1'aphica

Art. 1. O presente regulamento refere-se {ls eslaçõPs radioLelegraphicas e radiotelephonicas eivis de qualqucl' natureza. moveis ou fixas, estabelr>cidas no lerritnrio nacional, em
ilha~. na costa ou no interior, c bem assim ús Pstações nwvPis
eong·eneres nos portos c aguas territoriaes da Hepuhlica.
Paragrapho unico. .Ficam resalvadas, portanto, as disposil;ões regulamentares especiaes que interessem á defesa nacional c estejam ou venham a estar em vigor, expedidas rwlo~
l\linist.orios da 1\larinha e da Guerra.
Art. 2. A direcção do serviço radiotelegraphiro e radiotülephonico, quando official, e a concessão e fiscalização,
(}tmndo particular, dentro do territorio nacional D nas agna~
ft>rritoJ'iacs brasilPiras, são da exelusiva cornprf cnnia do Uo\"t'l'no Federal.
Art. ~l. 0 As estações moveis rnns f if u irão grnpos rlest inadn~
nt 1 serviço ambulante em geral.
Paragrapho unico . .As carretas e aeroplanos e os dirigivris. quando munidos de estacões radiotelegraphicas, ou ra<lintelephonicas, constituirão objecto de instrueções especiaes.
Art. 'Lo Quando os Estados da Federação pretendr.rem
manter estações em localidades de seu terriforio ainda não
servidas por telegrapho eom ou sem fio, poderão incumbir
desses serviços a Repartição Geral dos 'felegraphos, nos termos do art. 4° da lei n. 3 .296, de 10 de julho de 1917.
Art. 5. Para segurança da radiocommunicação geral,
tendo em vista as obrigações internacionaes contrahidas em
congressos, as estações· custeadas pelos EE~tados. embora trafegadas pelo Govf'rno Fedm·al, suhmettcr-~R-hfío ás condições
0

0

0

..;•-gninf.e~:

§ Lo Nos Estados ate• :350.000 kilometros quadrados de
:'iUperficiP, as estações podorão ter energia até um kilowaft.
§ :? . :\os Estados entre 350.000 c 700. ooo kilomrlt·os
ctnadrados, a energia no eircui to pri.mario SPJ~á, na:' nwsma~
r~undit:t•rs, até dous kilowatts.
~ 3.
Nos Estados maiores de 700.000 Jdlometrns qna(fT·ados, a nnergia prima1'Üt, na mesma razão. pnder:í ast~.en
d,·t· ale' lrf.'S kilowatts.
~ ,l.o Em todos os casos a onda elPet.rn-magrwf.ica dP lransnlissfio não terá t~omprimenln rnainr tl•• ~10!1 mPh·ns. dP dia n
ti~· noit.P, quando a Psf ll\:iio Psl ivf't' montada a uwn' ,:-; d1• 'dHI
Lilllltlt'frn:-; da C'm;t.a.
~ G." TPr-sP-ha I :unllr1n Pm v i ...;f a quP a ti i•d ant· ia das PS0

0

f;~~:iit·.~ :; !'ronf!•it·a fW,ia tal qw• t'Pduza ao mini!llo a Jlll~qiiJi
Lida.te di' per! uriJar a~ dos Esfadus ,·i si nllo:4.

Art. 6. As estações custeadas pelos Estados nfio pndeem caso algum, trocar corrPspondencia com os navios.
0
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IParagrapho uni~o. Si alguma. dessas es~açõ·es, por sua ~i
zinhança da costa, puder ser uttl ao serv1ço da ~avegaçl:'.?•
terá o Governo o rlircilo de encampai-a, 11ela qnantm qne for
convencionada.
Art. 7. As estações custeadas pelos Estados, qu~ndo po~
sam corresponder-se de um Estado para ontro, pode1·ao faze1-o
mediante prévia autorização do Governo Feq_eral..
.
Paragrapho tlnico. O serviço das estaçoes f1xas mtraestaduaes, quando tiver de transpôr a fronteira .do~ Estado'3,
será collectado pelas estações fixas fedArae'-1, prmmpalmente
pelas qne se destinam ú correspondencia fluvial.
Art. 8. O pagamento dos telegraphistas, machinh;tas o
'operarios que guarnecerem as estações custea~as pelos E~sta
dos será effectuado pelo Governo Federal, eou1 ornw o accu1·do
que para esse fim fôr feito.
Art. 9. As estações fixas ft~deraes, alt~m das inter-com-·
municações ordinal'ias, deverão attendcr ás estações moveis,
não só das embarcações nos rios e no ocl:'ano, como as transportaveis em carretaH e outra~; dnstinadas an ~~~n'il;o do Exercito e ·ao das obras publi(·as em geral.
Art. 10. As estaç6es componentes da rt~de naeional fiependentes do Governo Federal ou dos Estados teem normalmente o dever de attender de preferencia o serviço de vigilancia,_ tendo em vista sinistros no mar e nos rios e outros
accidentes, de conformidade com o que dispõe o Regulamento
RadiotelPgraphico Internacional, revisão de Londres de 1912,
em seu art. XXI, quanto á preferenria, e XXXU. quanto á
e~'mta duranh'l tres minuitB, no fim de cada ).Wriodo de transmissão.
§ L" As estações dependentes do Ministel'io da Viação e
Obras Publicas e do~ Estados teem por ob.i ec to o serviço de
rorrespondencia publiea geral, entre terra .- os navios no mal'
P nos rios B entre terra P fpna ,, tamhPm ~'Pl'\'ii:W~ e:,pecian3
de administração pu h lira.
~ 2. As estações llt.•:-~tinadas :.'i rorrespollflencia publica
geral deverãu attendm· de prererencia aH cstaf;õe~l navaes e as.
do Exer~ito. A correspondencia com as esttu;.õe~ militares só
poderá ser pt·eterida pelo serviço de socc·.ono.
Art. J 1. As estar,ões destinach·=. a fins nspcciaes podem,
quando o Governo assim o resolver, ser habilitadas a fazer o.
serviço publico geral. Nesf.e caso fiearão Pssas estaeõeR completamente suJeitas á~ disposi<;Õf!S regulanwntarhJ "em vigor·
durante esse periodo.
_,
Paragraplio unieo ..-\s estaç.õef-1 tle fronteira, além da applicacão estrategica que possam tm·, serão balueadoras do servioo internacional sobre tPrra com a'l rPJHthliea~ limit rophes
to da vez que nisto houver eonvenien1~ia.
_ Art. ~2. Dentre as estações da rêde radiol.elegraphic.a sel'ao escolhtd~s algumas para o serviço geral tle f.ramnnissãn da
hora. de acco_!'do. com. a Convenção Interuacional <;~ Paris e a
regulamP-ntacao mterwr approvada pel(; Min iHter~o da Agl'ieultura, fudustria P Comnwrdo (dcerPto 11. tO.!íHi, dP !l dn
IHIVf'rrtlll·o de 191:1) P onfrafol em vign1·.
·
. P~l'agTaf!l!n 1mi1~o. _AP. estaç~es _,de .P•'rnanlltl Nnronha,
Itw r.h ...l!lneno e Juncçao, no Hw (,ratHlo do Hnl. deverão
transrrutf:n· a hora legal ao oeeann f' ao intPrim·. nas ~~ondicões·
eslab~leeulas vela Confereneia de P:u·i,:, l'Tll J!11 ') e outra~
'~m :v1gor.
'
·'
0
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ORGANIZAQÃO DAS
TELEGRAPHICAS

ESTAÇÕES

RADIO-

Art. 13. As estações dividem-se em:

1 -Fixas:
a) costeiras;
b) interiores;
c) internacionaes, transoceanicas ou interterritoriaes.;
2~-Moveis:

a) de bordo;

terre&tres.
3 - Além das especificadas nos ns. 1 e 2, haverá outras
com objectivos especiaes:
a) radiopharóes;
b) radiogonometricas;
c) experimentaes.
Art.. 14. Denominam-se:
1) costeiras, as estações que forem montadas na costa
ou em navios ancorados permanentemente na costa, ou ainda
em ilhas, na foz dos rios, bahias o enseadas;
2) interiores, as que se destinarem á correspondencia
~om o interior, em qualquer ponto do paiz;
3) internacionaes, transoceanicas ou interterritoriaes, a.s
que, emissoras e receptoras, ou mPramente receptoras, se dB~
t in arem ao serviç.o da corrcsponderwia internacional;
-1) de bordo, as que forem installadas a bordo de navio&
não ancorados permanentemente, aviões, balões e dirigíveis;
5) moveis terrestres, as estaçõeR trausportaveis, organiradas em vehiculos de qnalqur1· uaüir·eza, on nutro meio .d~
ronrluccão terrestre;
ü) · radiopharóes, as estações estabPleeiJa:-:~ em terra ou
em navios, ancorack>s permanentemente, e cujaH transmissõe~
se destinam a permittir que a estação l'eceptora r~1·nnht:·ça
!.ltta posição em relação ao pharól:
7) radiogonometricas, as que dispõem de antennas e receptores especiaes para determinar a dirPcção 1le onde ema-narn o~ signae~ das outras eBtaçõP~;
8) experimentaes, as estações inslallaúa:" para fins ~eien
tificos, para ensaios de novos typos Je constl'ucção, para fins
recreativos e para radio-diffusão (broad-casting).
Art. 15. As estações serão classificadas, segundo a nalllreza da emis!'liio e a energia irradiada, medida no circuito
primario, em:
Ultrapotent.es;
Pdncipaes;
Pl'imeira classe;
Segunda ~~Iasse;
Tf~rr.c il·a c las se.
§ 1.° Comprehendr--se por natureza rla Pmissão e da~
lJlHia~ rmittidas, isto •'i, flp, ondas r,ontinua~. pnrn~, interrompidas 011 moduladas, ou ondas amorteeidas·.
b)
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§ 2.0 Serão consideradas estações:
a) ultrapotentes, as· que irradiarem energia de 100 kilowatts ou mais, sob a fórma de ondas amortecidas, ou de 50

kilowatts ou mais, sob a fórma de ondas continuas;
b) principaes, as que irradiarem energia de 25 kilowntt;;
a.té quasi. 100 kilowatts sob a fórma de ondas amortecida.:;,
ou de 10 até quasi 50 kilowatts sob a de ondas continuas;
c) primeira classe, as que irradiarem energia de 5 ki1owatts até quasi 25 kilowatts sob a fórm3l de ondas amortecidas e de 2 até quasi 10 kilowatts sob a de ondas continuas;
· d) segunda classe, as que irradiarem energia. de 1 al\í
quasi 5 kilowatts sob a fórma de ondas amortecidas ou de
0,3 kilowatts até quasi 2 kilowatts sob a de ondas continuas~
e) terceira class·e, as que irradiarem menos de 1 kilowatt sob a fórma de ondas amortecidas ou 1nenos de 0,3 ki!owatts sob 3l de ondas continuas.
Art. 16. Todas as estações radiotelegraphicas fixas, co~;..
teiras ou não, serão ligadas por conductores ás estações ordinarias da Repartição Geral dos Telegraphos ou de outras
rêdes, desde que essa Hgação seja util ao serviço, praticamente
possível e economicamente conveniente.
Art. 17. As estações em geral serão organizadas observando-se as seguintes regras:
1•, estar de accôrdo com os progressos scientificos e technicos, escolhendo-se para isso, tanto quanto possivel, n~
apparelhos mais aperfeiçoado~·;
2•, dispôr do material necessario á garantia da contiDuidade do serviço, inclusive nas estações de bordo, mediante
installações de reserva (art.. XI do Regulamento IntP.rnacional
de 1912);
3•, dispôr do pessual necessario á garantia da continuidade do serviço, devendo os telegraphistas possnir certificados
de sua capacidade profissional tanto para as estações fixas
como para os de bordo (Regulamento Internacional r:Jp, 1!H2,
art. X).
Art. 18. O emprego dos comprimentos de onda obedecerá
á regulamentação internacional (arts. II. III, IV e XXXV. § 2°,
de Londres); poderá, entretanto, no srrviço interim'. ohederer
a conveniencias locaes e de trafego.
'§ 1. No serviço oceanico ordinario. destinado á correspondencia pubileü geral. serão admit.tidos dons comprimentos
de onda, de 300 metros e êOO metros, sendo. porém, um drlle~
indicado na nomenclatura internacional, como srndo o da onda.
normal da estação.
§ 2. Em casos especiaes as estações de serviço oceanico
ordinario poderão empregar a onda dP 1 . 800 metros. ronforme o disposto no ~ 2o do art.. XXXV do HPgnlamento Tnternacional.
§ 3.n Os comprim{'ntoH fie onda abaixo dr 600 mefrN;,
excE:·pto 300 metros, P supcriore~ a t. 600 mnf.roH. poderão
ser empregados no grande serviço orPaniro Plll rorrr;:;pnndPuda qne não seja publica geral.
§ 4. As estações rtestinadas súnwnf P :í irradiação de ~;j_
gnaes JlUl'::t determinação ela posição dns mtvios dPvrm rmpregar ondas, no maximo, do comprimenf o de 600 mrtros.
§ 5. •roda estação de hordo deverá ser montada dP modfi
a poder servir-se, transmittindo ou recebendo, de onda de
0
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0
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600 metros e 300 metros, sendo o primeiro o comprimento

normaJ da onda .
. § 6. 0 Toda esfacão df' bordo dev~rú A~tar em conclições
do receber chamados fritos com a onda normal.
§ 7." As ondas de eomprimnnto inferior a 600 meteo;;;,
~xcepto a de 300 metros, de que traia o § 5°, sô porterão 8rr
nF-aclas pélos navios mediante autorização do Govrrno, para
ca~os especiaes..
§ 8. Os navios de fraca tonrlagcm, quo nã.o pnclernm
materialmente tramúnittir com 600 metros de onda, poderão
fn:a:l-o exclusivamente com 300 metros; deverão, entretantn,
esta,r sempre em cnndições de rPeeher por mrio da onda nnr..
mal de 600 metros.
§ 9. 0 Em casos de difficuldade de commnnicação, I1l:U'a
evitar interferencias moment.anea,s, poderá ser Pmprp,gado
outro comprimp,nfo de onda regulamentar que não srja o nol'mal; ctever-se-ha, porém, volver ao comprimrnto normal logo
'JilP rrssrm as difficnldades momentaneas do trafego.
0

CAPITULO II
DA DJRF.CÇ,\o F. FISCALIZAÇÃO DAS F.STAÇÕEA DE RADTO-f:nMMU~r-
CAÇ.~O

A ri.. 1n.

Os diverso~ serviços de radio-communicaçãn,
os flp natnreza milita,r. ~uhordinados aos Minislerios da
Mnr·inlm P na Guerra. estão soh a nepPndencia do l\Iini~terio
dn Yiação e Obras Publicas.
Paragrapho uni co. Comprehendom estes as estaçõns quo
I i verem obrigações relativas á correspondencia publica geral,
no interesse social, politico e commercial, nacional e internacional, em terra A no mar, r brm assim as horarias c meteoJ'ologicas.
Art. 20 .. A localização, o estabelecimento e o trafego das
rstacões radiotclcgraph1cas fixas, pf'rtcncentes aos diversos
minisf.erios c aos Estados, serão estudados, para. cada caso,
pelos mesmos ministerios de commllrn ·accôrdo, ~ob os aspecl<·~ de sua utilidade qnanf.o ao commereio, ft nnvegnç·no c
;í. ciefcsa nncional, de f(lrma a r11clhor cnnr,iliar o~ infPr·es~r'l
~alvo

rr~pectivos.

Paragrapho nnieo. Na gTaduaçaão das

pof.Pnria~

das

f''!-

f nr,õPs se procederá de modn a rovitar perturbação no fr·aff'~W.
Art. 21. As repart.icõe~ P autoridades que tiverem de

JH'Ocrder a cxpcriencias scif'nt.ifica~ ou technicas em ma'.eria de l'adiotAlegraphia e radiotelflpho11 :;l darão conlwcimento
flis~.o (t Repartição Geral dos Tclegnt,ldto~ para conl'rif·na~:ftll
f' nwlhor aprov1~ilamento dos respcdi\ ;'1 h'nbalhos.
Pnr·agr·aplw unico. Na~ PXpPrirnrin:-~ SP podrrú 11~UJ' qnalqlwr for~a nu comprimonlo dr\ onda. comlant.o qi1P so far,nm
nrn horas r condi~ões QlH' nfio pcrf 11rhrm a recepç-ão ,, l'PmPssa
d1• rndiogTamma~ rnmmPreiaPs 011 do C:overno. dn !'.ignrlf'S dr~
radiof 0logmmmas de soernno 011 dP srrviço de ou Iras f•sf açilP;-::. (8Prç. ·1·, 'in-fine, fln lei urnPricana de 13/R/1.'~. pag. 8
rh llf1dio Gomnwnirntion Lau•s, rd. 15/8/1 f> iH.)
_·\rt .. :?2. O Governo procederá, nos tnrmos da lPgislação
em Yigor ~obre materia telegraphica commum, contra aquel-
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Ies que, sem permissão, explorarem a transmissão radiótélegraphica e radiotelephonica, publica ou clandestinamente, e
contra aquelles que divulgarem as noticias interceptadas.
Paragrapho unico. As estacões que incorrerem na disposição deste artigo, e as que tiverem cassada a permissão de
funccionar, poderão ser fechadas pelo Governo, que fará a
apprehensão dos respectivos apparelho~, independente da repressão penal que no caso couber.
Art. 23. As estações radiotelegraphicas. em caso de interrupção dos serviços das linhar:,· telegraphicas terrestres,
farão o serviço telegraphico na. secção intet'Tompida, sem prejuizo dos serviços de vigilancia e do oceanico.
Paragrapho uni co. As estações estabelecidas ao longo
dos rios Paraná., Uruguay e S. Francisco servirão de balideadoras, quando honver ne·cessidade, entre a fronteira ei
o littoral. ·
Art. 24. O estabelecimento de estações transoceanicas,
tanto emissoras e receptoras, como simplesmente receptoras,
concedida.s pelo Governo Federal em virtude de lei, serão
ob.iecto de accôrdos com o Ministerio da Viação e Obras Publicas, m~di:mte condições que, assegurem a interferencia do
Governo, em qualquer occasião a seu juizo.
§ 1. Taes estações não poderão intervir na correspondencia das estações cõsteiras c interiores, nem lhes perturbar o
serviço.
§ 2. A onda electro-magnetica que tiverem de empregar
as estações dessa natureza, considerando o grande poder de
sua emissão. terá comprimento tal que impeça de receber os
respectivos signaes ás estações da costa e a;;; de bordo, na
concordancia que devem elles guardar com m: serviços internacionaes do aceano.
§ 3. 0 Mesmo as estacões do interior devem ser, tanto
quanto possivel, protegidas contra a energia irradiada das
estações n1trapotentes, tom::mdo aquellas typo~ de ondas qu(\
não affectem 3H costeiras e. não se deixando perturbar· pOI'
Pstas, de accôrdo com as instrnceões que fnr•Pnt . organizada.s
para o trafego em geral .
Art. 25. Todas as nstaçõeR radiotelegraph icas, sem exe2pção, fixas ou moveis. terão um livro de assentamentos, no
qua!, além ctos telegrãmmas permutados, F~erão :umotadoF!: o
começo e o encerramento do serviço, quando não se tratar
de serviço permanente; os accidentes oecorridos: as difficuldades de communicações: as avarias dos appar·elhof,, rfc.; 0m
regra todas as minuciosidades do serviço.
Paragrapho uni co. As rereridag estações deverão possuir
cartas schematicas oceanfca~ on de r•ios pnra registro das
posições das e:"~taçõrs movAi8.
0

0
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Art. 26. O estabelecimento o o trafego das estafjões radiof.elegraphicas e radinte1ephonica~·, de.~ ti nadas ao serv iro nuh1ic.o geral e outros dependentes do Mini~terio rla Viiwão (~
Obras Pnb1icas, incumbem á Reparf.i('.fí.o Geral dos ·TelP-·
graphos.
·
§ 1. A mesma repartição centralizará tonos os negocios
concernentes á percepção de taxas e ás relações admiuhtra0
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Uvas com as estações radiotclegrapbicas estrangeiras e com

a Secretaria Internacional de Berna.

§ 2. 0 .F'iscalizará. a ex.ecuçã.o dos regulamentos internacionaes quanto ás transmissões commerciaes nas estações de
bordo dos navios mercantes.
§ 3.° Fiscalizará as emprezas partictilares (le serviços rariiofelegraphicos o radlotelephonicos.
§ 4.u Poderá preparar, nos termos do regulamento em
vigor. radiotelegraphistas, ministrando-lhes ensino theorico e
3obretudo pratico, passando-lhes os ePrtificados a QllP se referem o Regulamento _Internacional (art. X, de 191 :._>) f' e~:le
regnla.menlo (art. 17. § 3°) .
~ 5." Os certifieados de radiotelegraphistas
expr11idog
nelos institutos de ensino superior e por escolas profisHionaes
paríiculares serão acceitos· pelo Govrrno. precedendo parecer favoravf•l da Repartição Geral dos 'l'elegraphos.
ArL 27. Só serão admiUidos como enca.rregados ou enJpregados no trafego das estações radiotelegraph-icas, fixas ou
moveis, do Governo ou autorizadas, portadores d1~ eertificadoil
de habilitaeões pa!';srtdos pelas eseolas de rJLw tmfaru ns ai·tigos 26 ~ 5°, e 29.
§ 1. 0 Bm·ão rjgorosamente observadas as {]i~posiçõel') constantes do arL X rlo Regulamento Internacional de Londrr~. de
191:~. quanto á capacidade profissional dos radiotelegraphistas.
§ 2. 0 Os programmas e o funccionamento da~: rsenlao;; ficarão sujeitos .á approvacão e fiscalização da Repartição
Geral dos rr.etegraphos, para qne possam ser CUillJH'idw~ as
disposições deste regulamento, que lhes dizem resppifo.
Art. ?8. As estações f.ransoce:mieas fieam sujeita~ á
inspecção da Reparf ir;ão Geral dos rl'elPgrapltos f'Tll todas as
reb~·ões.

Paragrapho nnieo. Essas estar;õeF- deverão sr1' montadas
em ferra firme e. quanto possível, naH proximidarles da ro~d.a
on dPlla afasfad:u; al1~ a di~tancia maxima dP ?00 1\ilnnwfro::; .
.A.rt .. :!9. Haver:í uma f'~wola th~ radiotPlng-rarllia. f.le n:~
côrrlo eom ó disposto no ar I. 7". paragrapho nn ico, da lei nnmcrn :J. ~9ti, d1• 10 1io julho dA 1917.
Art. 30. A escola reger-se-ha por um regnlanwnfo esrwrial em quf• ~e eomprehenderão ensaios (le felcgTaphia ~~nmo
elemenf.m• snbsicliarios.
t\rf. 31. O curso PI'atiro e theoriro de radinfelrgraphia
S(lrá

d~ oito mez~;;.
§ 1. o No exame final cta maf.eria, serãn consideradas para

a approvar;ão dos alumnos. as notas simples e plenas.
0
~ ?. A nota simples dará' logar á expedir:.ão de um certificado de ?" elassf': a nota plena á de um rel'tificado de
t• classe.
·
Ar L il2. Os certificados de i • (~I asse on de :?• ri asse
srrríio pa~sados pela Director·ia. Geral flos Telegravhos.
At·f. 3il. O alnmno qne obtiver o rpy•f.ificado de 2• cla~sP
podprá a.lean~·n r· o df' 1a, nwcl i ante novo f\XanH', nn anno lectivo ~egninf (!.
A rL 3t'!. O almnno qnc não obtiver o certificado de :,>a
cJns~e não podf\r~í ser promovido no r(lspectivo quadro.
Art.. 35. O rnsino de radiotelegrnnhia SPr:'i. fnifo
po1•
funr.r.ionnrios do quadro da Reparticão Geral {los rr.elegraplrníl.
-\rt.. 36. Uma secc.ão da Snb-dirPctoria Technica da llepartiçüo Geral dos Telegrapbos será incumbida de tratar dos
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serviços radiótélegraphicos e- radíotelephonicos em geral, ·com
pessoa! desta~ado da mesma repartição.
Paragrapho unico. Por essa secção correrão os proressos
e documentos relativos á especie dentro e fóra do paiz.
Art. :n. A secção projectará as instrucçõef, necessal'ias
a estabele~er as relações da Repartição Geral dos Telegraphos
~om as repartições !'ubordinadas aos Ministerios da Marinha
e da Guerra, aos quaes serão submf'ttirlm\ e com os representantes da~ companhias que exploram o serYiço internacional.
Art. 38. Na secção radiotelegraphica serão preparados
todos os actos que versem sobre materia de radiotelegra.phia
e l'adiot.elephonia, á excepção dos relativos a ajuste de contas,
que serão privativos da Sub-directoria de Contahilidarle da
mesma repartição.
Paragrapho uni co. Para o fim do presente artigo, a
secção se incumbirá de projectar a correspondencia com as
companhias de navPgação, com os responsaveis pelas esta-·
ÇÕf!:! experimentaes <' com os coneessinnarios de .serviços radiolelegraphicos. todas as vezes que fôr necessario.
· Art .. 3fl. Cahe á mesma secção peomover as queixas or:ginaes, dar andamento ás de transito e liquidar as fil1aes, de
que trata o art. XII do Hegnlamento Internacional Radiote1egra1}hico, arts. LXII, LXXI a LXXIV, do Regulamento Trln3Taphico IntPrnacional, revisão de Lisbõa.
Art. 110. A secção de radic:-t.elegraphia todas as veze~ que
tiver ordens, designar(t os sen:::~ peritos para fiscalizar as estações de bordo em navios nacionaes e estrangeiros, quando
estiYerem no porto, as estações experimentaes e as receptoras
da hora legal, todas em fnnccionamento nesta Capital.
Paragrapho uni co. Para o~ mrsmos sPrviços nos Estados, a seeçã.o proporá oR meios que jnlgar neees~arios.
CAPITOLO III
DAS ES'l'AÇÕr:s PARTICULARES
a)

Oa.'õ e.c;tw;ões 1'Cceptm·as

Art.. 41. As eslacõeR méramente receptoras serão permitJidas a qualquer pessoa, nacional ou estrangeira, devendo
ser inscriptas na Repartição Geral doR Telegraphos, mediante
o pagamento de· 5$ em estampiihas.
§ 1. O requerer..te de iuscripção deverá drclarar a sna
nacionalidade, idade, profissão e rcsidencia, e o requerimento deverá ser dirigido ao cheft> do Districto Telegraphicn no
qual esl h·er comprehendido o local de installaçã.o do apparelho, podendo ser ent.regur em qualquer estação telegraphica
desse Dist.ricto.
~ 2. 1:\l.ensalmrmtr os cbefPR de rlistricto communicarão
:í DiÍ'cctorin da Repartição Geral dos 'J'elegraphos a relação
dos pedidos df' r~giRt.ro feitos nos Rrus distric!os, afim de
permitlir a OJ'ganizacão. pP.b Serçfio Teclmica, elo eadastro
radio-t ~legraphiro c telephonicn.
Art. 42. O estabeleeirr.1ento de estaçõrs de~t i nadas a receber correspondencias particulares dirigidas a postos priva0
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dos, ou a postos que tenham por fim um serviço publico de
communicações ou de distribuição de noticias pela imprensa,
dependerá de autorização especial, que fixará as horas em
que taes corrlmnnicações post~&m se·r recelüdas e crcará uma
fiscalização para cada est~çãCI daquella natureza, !-iBJHln o
conces~ionario obrigado ao pagamento da ttuula Ul:llll:ll que
se convencionar, para as desplzas da fiscal iza..:ão.
ParagTapho uni co. A concessão das esta«;-ôus a qu u se refere o ar!igu anterior não cc•nstituini privilegio dn m;pneie
alguma e será fmta com igmilàadc de condit;ões, \ e-rificada a
idoneidade do concessiouario·.
b) Das estuções emissoras

Art. 43. As estaçÕ•'s ~·a.J iJ emissoras para o sel'Yiçu particular ficam divididas nm r1t•atro grupos:
§ 1. Estações destinadas ao estabelecimento de communicações particulares (A) •1
§ '2. Estações dt•stinadas á diffusão Jllihlil'a Jc cunununica~,;ões de interesse g·eral (broad-casting·) (B).
§ 3." Estações desf.inada':i a ensaios de urdem I urlmiea,
ou nxpet·iencias seierrtificus (C) ,
§ 1." Estaçõe8 de amadrros (D) .
Ar L. 44. E~ta~\Ões rad i o- electricas euJ·issoras, ou simultaneamente emissoras e receptoras, não poderão cstahnlecl~'r
se en., qualquer ponto do teJTitorio nacional sem nma licet"!:ça
especial do Ministerio da Viação e Obras Publicas. Este comBHiuicará a concessão aos Mir·isterios da l\Iarinha e da Guerra
e a cassará, si qualquer desses aprescnf.ar olJjccçõrs no intPresse da segurança publica ou do fuuecional!ient o normal das
estações pertencentes aos serviços que delles dependam.
ArL 4.5. Os pedidos de licen~~a para o cstabelecillleuto das
estações a que se refere o artigo prcqedente deverão declarar
o fim a que se destinam, a natureza das commLmica~~õ<•s projccladas, o logar onde se1·ão installados os apparelhos, as homs Jixadas para o fueccionamcnlo da estação, as earacleristicas Lcchnicas da installação (fórnJa e dimensões da ar~tenua,
typo uos avp;.n·elhos, poteu~ia total, lypo de onda, processo de
modulações, corr.primento do onda) . De·vc acompanhar semprn ao pedido um schcma das conur.'llniea~ões a estabelecer
eolll a lista dos correspoudeut~Js. quaudo a estação se cumpreller!dC'r no grupo a que se 1·efere o § lu do art .. .13.
Art. 16. As licenças p:ua as estações mni~sol'ãs, uu simultaneamenl e emissoras e receptoras, s(, sct·ão conc,.diuas
a uacionaes, ou sociedades nacionaes, cuja administração
l:leju em sua lotalidade, ou maioria, constituída pol' nacionaes.
Ar L. 47. O concessionario de licença para <'slat.:üc•s ~~~n i.:;soras pa.gar~á uma taxa aunual de cem mil réis, ou a qne f•h·
fixada na lei da receita.
A.rt. 48. Os proprietarios d.as estações a que se rcfeTem
us paragraphos io, .2° e 3° do art. ,~3 serão olirig·ados a ter
na direcção destas operador ou operadores que apresentem
certificado de habilitação ex·.r;edido pela Repartição Geral dos
'l'elegraphos, que para e'Sse fim formulará instrucções provisarias, emquanto não estiv«W funccionando a Escola de Radio-telegraphia a que este regulamento se refere.
0
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Paragrapho unico. Os propriêtarios de estações emisso-

ras, a qpe se refere o § 4° do art. 43, devem ser habilitados

medfanté uma prova prestada na Repartição Geral dos Telapaphos, a qual constará .cte transmissão e de r~cepção de ouvido á razão qe 10 palavras por minuto, e arguic~o sobre o
funccionarr..'ento de sua estaçfio.
Art. 49. O numero de estações emissoras em qualquer
t·egião do paiz será limitaria, de modo a evitar as possibilidades de interperturbação com as estações da mesma natureza.
Art. 50. São pro-hibidas todas as emissões -moduladas
pela palavra, que não forem feitas em linguagem clara e em
portuguez, salvo autorização especial, err.• casos ctSpe~iaes~ .
para uso de idioma estrangeiro; bem assim todas as emissões
feitas por processos ,que não permittircm a recepção c comprehcnsão· das mensagens, por meio de apparelhos receptores,
.para esse fim adaptados pela Repartição Geral do~ Tolegraphos.
·
Art. 51. A díffusão radio-telephOI!tica. (broad-casíing)~
se) será permittida ás sociedades nacionaes, legalrr:.erite constituidas, que se proponham exclusivamente a fins educativos,
scientificos, artisticos e de beneficio publico, c serão isentas
de qualquer taxa.
§ 1.0 O Governo reserva para si o direito de pcrrr.tit.tir
a diffusão radio-telephonica (broad-casting) de annur..cios c
reclames commcrciaes.
§ 2. 6 E' inteiramente prohibido propagar por broad-ca.§ting, sem permissão do Governo, noticias internas de caractor
político.
Art. 52. Os comprimentJs de onda a ser empregados pe'las estações emissoras particGiares ficarií.o assim limitados:
para as estações a que se refere o § 1° do art.. 43, ·150 a 250
metros; para as eomprehcndidas no § 2° do rrJcsmo artigo,
de 250 a 550, excepto 300 c 450 metrmi·; ;para as nomprehm~
didas no § 3° não haverá lin.ites de onda, o para. aquellas a
que sG refere~ o § 4o os limite~ serão os segu 1n t.es : de 4 a (i
metros, de 18 a 24, de 1:0 a 45, de 75 a 80 c dn 100 a 150
met.ros.
Paragraplw uuieo. I 1ara as esl.ar;õeH a que se refere o
§ 2° do art. 43 o Governo poderá conceder o uso de ondas
curtas que não cst.e,jam incluídas nas faixas destinadas aos
amadores ~ sem prejuizo dos serviços II:Jilitar·es, officiaes c
com'merciaes.
.
Art. 53. Salvo as esf.ações de diffusão (§ 2" do art. 43).
que podem funccionar a qualquer hora, todas as outras ficam pro'hibidas de funccioP.ar das 19 ás 23 horas, exceptuados os casos de salvação pt-blica, devidamente comprO\'ados.
Art. 54. O 1\linisterio da Viação e Obras Publicas designará para cada uma das esfaçõe~ de diffusão um determinado comprirr:ento de onda, de modo qu~ estações situadas a
menos de 250 kilometros uma da outra funccionern serripre
com ondas que diffiram pelo menos de 50 metros, afim de
que lhes seja pcnnittido o funccionament.o simnltaJ!Bn.
Paragrapho unico. QuandC' o nurr:.ero de rstaçõos Jocaes
for tal, que dahi decorra a impossibilidade de mantnr a differeuça de 50 metros entre og respectivos comprimentos de
onda, ficará prohibido o funcciona.mento simnlfnnco das que
r..ãQ sati~f.izerem essa condiç5.'J, ficando a Repartição Geral dos
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Telegraphos incumbida, de -organiza~ um horario para 9 s.eu
ftmccionamento successivo, no ~qual será attendido o direit,o
de prioridade.
.
Ar~. 55. O Governo poderá requisitar, por utilidade publica, os serviços de qualquer estação emissora.
Art. !56. Os concessionarios de estações emissoras, de
potencia superior !1 1O watts, deverão comprovar que po·s~mem habilitações para conservar
seus apparelhos dentro
tios precedentes lirr.a'ites de comprimel!to de onda c de potcncia.
Art. 57. A potencia para as estações emissoras particula_.
res ficará assim limitada:
2 kilowatts para as do § 1o do art. 43;
1O kilowa.tts para as dos paragraphos 2° c 3o do ar L 43;
% kilowatt para as do § 4° do art. 43 .
.Art,. 58. A transmissão de ondas amortecidas (seonteJha) .ou de onda continua interrompida é absolutamente proltihida ús est.acões particulares (art. 43).
Art. 59. Nos circuitos de appàrelhos do transmissão não
será permiLtido o uso de ligação metallica entre o circuito
oscillante a. o circuito antenna-terra, on antenna contra peso.;
Art. 60·. As estações de radio-diffusão auxiliarão o Go\·crno na fiacalização do cumprimento do presente regulamento, principalmente na confe·cção da carta de alcance das
estações o~iissoras de sua classe.
~
c) Disposições

gcrae~

Art. 61 . As I icenças para estações emissoras, e os registros para as estações receptoras serão intransferíveis.
Art. 62. As licencas são eot~codidas sempre a t.itnlo precario, pode·ndo ser revogadas pelo Ministro da Viação c Obras
Puhl ica8, desde que o interesse publico o exija, em ~1clo fundamentado, notadamente nos seguintes casos·:
1", si o concnssionario da estação não observar as eumlicões est.ahC'leeidas para a insf.allação c utilização della;
2o, si eommetfer alguma ÍJ:fracção aos regulamentos interiorPs e internacionacs;
:r·, si uLilizar sua esta-;ã(' para. fins differentes dos que
tiverem sido dedarados no pedido rle licença, ou si captar
correspondencias, ou si yiolar o sigilo das que hoU\'er captado;
4", si causar qualquer perturbação ao funccionamento
dos serviços publicas que utilizarem a via radio-tolegraphica
ou telephonica, a telegraphia ou a telephonia com fio.
Art. 63. Todas as estações particulares, emissoras ou
receptoras, serão inspeccim~adas pela Repartiçã.o Geral rlos
Telegrap_hos, todas as vezes que esta .inlgar conveniente .
.Art. 6·i. ]i~rrl caso de guerra ou de convulsão politica, ou
sempre quo o interesse nacional o exigir, poderá o Governo
suspender o funccionarnento de qualquer estação particular,
ou occup,l-a para seu serviç0 e cassar qualquer concessão
feita.
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ArtJ_. 65. As estações, experimentaes, pert.eccentes a esta-

belecül\e,nU>s~·: .· ilildustriaes .~de

construcção de apparelhos destinados ''ii ·ràdio-communicações, quando ti veTem de tirar pro·vas, hão·, farão transmíf'sõ:~s regulares, nem essas transmissões terão o caracter de divulgadoras de notjeias de. t{ualquer
cspeeio.
Arl. 6ô. Quallllo os eslD.Lelecin::entos imlu:;lriaes Lrar.sgredi rem as J isLJo~d«;.ões dn p1·esente regulamento e as e8pccificações estaur.lecidus no acto da licença, mediante instl'ucções. será eassada nsla ~ló cabal jus f ificução.
Paragrapho uni co. No raso de rcillcidencia será cassada
dcfiniliYamf•nte a permissão para tirar provas.
Art. G7. Quando as provas da rstação expeTimer.tal tiverem o eararter de divulgaç.ão de notieias politieas c sociaes
em linguagnm elal'a ou symbolica, as estações vizínhas ou
milifar1'~ l'ru·ão a lwt·essari:\ denuncia.
Pt<ragTaplw unieo. Para a excmtt;ão dcslt' artigo as estações \lzi nhas prestarüo alf E'IH;ÜO: lias horas disponi veis da
correspoudeucia gel'al ou offiCial, ús fJruvus das eslaçõe~ experiJmmtacs.
CAPl'l'LiLO IV
DAS ESTAÇÕES DE BORDO

Art. 68. As estações de bordo dns r.avios mercante-s ou
de guerra serão classificadas pelo Governo em tres catego-·
rias, expressas nas licenças concedidas de accôrdo com a formula annexa, quando se tratar de navios mercantes:
1a, estações com serviço permanente (N);
2", estações con.' serviço limitado;
~", estações sem obriga~:õeH dcterminauas (X) .
§ 1. As estações Je primeira categoria devem manter-se
pcrmanantemer.Jc I' In escuta.
§ 2.o As estações de segunda categoria devetD manter-se
eonstantemcute em escuta ao interval1o de s~rviço, e, fóra
.dc:;se limite, duPante os dez primeiros minutos de cada hora.
§ 3. 0 As estações de terceira categoria não ficam sujeitas
a neuhum serviço regular de escuta (art. XIII, § 3°, do RegulamPlÜo de Londres).
Art. ü9. Os navios que tiverPm accon1modações para mais
de 50 passageiros c percut·so supPrior a 150 milhas nauticas,
desde a partida do porto de origem e séde da colllpanhia, são
obrigados a manter estação a bordo.
§ 1. Os navios com accommodacõcs e perçnrso inferiorci
aos do presente artigo poderão tambem, mediante licença,
manter estações a bordo. si assim o entenderem.
§ 2. Os casos de que trata o presente artigo serão expostos á Repartição Geral dos Telegraphos no acto do exame
do pedido de licença.
Art. 70. As esta<;ões de bordo, pertencentes ás cOQlpa ...
nhias ou empresas de navegação nacionaes serão permittidas
pelo Ministerio da Viação e Obras Publicas e ficarão sujeitas
ás visitas da Repartição Geral dos Telegraphos, quando esti0
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verem nos portos nacionaes (art. IX, § 2°, do Regulamento
Internacional Radiotelegraphico de Londres).
§ 1. Essas viSitas .destinam-se a verificar a aptidão e habilitação da estação, segundo o art. IX, § 2°, do H!egulamento
Internacional Radiotelegraphico de Londres.
§ 2. A's mesmas visitas ficam sujeitos os navios estrangeiros, para os effeitos da condiçãp fiscal do art. IX, § 2°, do
Regulamento Radiotel egraphieo Internacional de Londres.
Art. 71. As estações de bordo só poderão funccionar
quando estiverem em condições de satisfazer as obrigações estabelecidas no Regulamento Internacional Radiotelegraphico,
em seus arts. IIJ, VII, VIII e XIII, § 3°. .
Art. 72. O cumprimento das obrigacões a que ficam sujPitas as estações de bordo, na conformidade com o art. 111,
§ 1°, e art. XX, será verificado pela Repartição Geral dos Telegraphos (art. 7o da lei n. 3 .296, de 10 de julho de t9t7)
r. as estações serão visitadas por funccionario da llJcsma. repartição, quaudo fôr conveniente.
Art. 73. Do cxarne a que tiver procedido a :H:epartição
neral dos Telcgraphos será lavrado o respectivo laudo para
ser subnJéltido á approvação do 1\finisterio da Viaç.ão e Obras
Publicas.
Paragrapho unico. Do laudo de rxame constará a assislem~ia do con1mandante do navio.
1\rt. 7 4. Nas estações de bordo só poderão servir telegraphistas uacionae~ com certificado de 1" ou 2.. classes, passados pela Repartição Geral dos Telegraphos.
Art. 75. As estações de bordo serão obrigadas ao regimeu da exploração determinada no Regulamento Internacional
Radiotelegraphico de Londres ou outros em vigor, tanto em
t·cla(;ão ao trafego como ás contas, e bem assim :í habilitação
dos te I egTaphistas de bordo.
Art. 70. As companhias uu parLieulares que tPnhaJn de
eslabf~lneer estações a bordo req_1,1ererão exames das mesmas
cstac::õ(~s á Rcpr.rti.;ão Geral dos TelP-graphos e, em seguida, a
J'espeeliva licença ao Ministerio da Viação c Obras Publicas.
Art. 77. No rcquerirr-ento, pedindo licença para funccionamento, as eompanhias ou particulares allegarão que a. estação de seu navio, conforme laudo da Repartiç:ão Geral dos
Telegra.phos, está no caso de assQmir os compromissos administrativos do presente regulamento.
§ 1." A companhia ou particular, quando tiver de requerer a. abertura da estação a bordo, juntará o laudo de exàme
da mesma estação, a que se refere o presente artigo.
§ 2. A Repartição Geral dos Telegraphos verificará, por
delegação, si os navios estrangeiros que aportam estão nas
condições do art. IX, § 2", do 'Regulamento Internactémal Radiotelegraphico.
Art. 78. A licença concedida pelo Ministerio da Viação e
Obras Publicas, para o estabelecimento de est.ações a bordo
será affixada en~. logar visível no camarote da estação, para
os effeitos da fiscalização nos portos nacionaes e estrangeiros,
de accôrdo c'om o presente regulamento e com o ar I.. IX, § 2'',
do Regulamento Internacional Radiotelegraphicq.
Art.. 79. Logo que a estação de bordo esteja aulorizada
a fnnccionar, figurará na nomenclatura internaclonal, com as
respectivas características de seryiço e ma.is a da taxa, com0
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municacla pela companhia ou particular á ltepartição Gêral
dos Tt\l:lgl'al)hos .
.A:rt. · 80. Quapdo ~e tenha eo:p.heoimento de que certa estacão de bordo ou de terra não está. devidamento lic~nciada,
será a mesma apprehendida. pe.lõs meios regularM.
Art . St . Quando qualquer estação de bordo, pertencente
a eow.pa,ub\a ou particular naeional infringir as disposic~es
<le.st~ :regulamento, serâ avplicads. ao re~pecíivo propristario
a multa de quinh,ento~ mil réis a um conto de réis, at4 as seis
prim~i.ra.s rEÜUyiQ.encias.
Paragrapho unico. Depois da ultima reineidencia será oass.adl\ a licença do funeeionamento da estaoão de bordo até cumprimento dos compromissos eyue assumiu.
Art. 62. Si se trat;;tr de navio estrangeiro~ a transgressão
se.r~ lQvad~ a() eQnhecimento. do Governo da naoão a que pertenç~ o navio, ,{lrimeiramente pela autoridado tel~graphica o,
nas reincidencias, por meio &iplomatico.
Art. 83. As estações de bordo nae ionaes devem, . e as @~
tacões d~ bordo estrangeiras podem, comrntmicar gratuitamen.t6 uma vez pOI' dia ás astacões fixa~ os boletins meteorologieos destinados á Direotoria de Meteorologia.
§ L" Aos navios, serão communicados os boletins da Direet6ria da Meteorologia que inte.rsssa:rem á :navegacão.
§ 2. Si os navios solicitarem a t:ranmissão de informaoae.s moteorologie&! á Direotoria de. Meteorologia, as communieaç(let oorr~spondentes serão. feitas e.m avis.Q,s de set"ViOQ taxado, sendo as ta:xas. levadas á oonta dos. naviQS. destin~tarios.
·
§ 3. o As e.ommunicaoões de tempQ; que imnort,rem em esela:re~im8ntos relativo!\ a ·precauoõe.s eont:ra ~inistros serão
0

tr.animittido~ ~ratuitamente -~

cnm urgencia.

CAPITULO V
R.tOAQc;Jo E DEPOSITO DOS J\ADlO'n:I.,miR.AMMAA

Art. 84. Os .radiotelegrammas deverão ter, como pripalavra de preambulo, a indicação de serviço «radio»
(vide arts. XIV e XV do Rc.,gulamento de Londres).
§ 1. o O texto dos radiote1egrammas póde ser redigido em
qualquer das linguas admiHidas pelo Regulamento Internacional Telegraphico em vigor (revisão de Lisboa, arL VIII,
mei~a

§

~).

§ 2. ~ tü radiotelegrammas redigidQs por m€)io de Codigo
rnternacional do Signae_s 3 que o.orresponde o indicativo P R B
serãQ transmittidos ao <l0~tino sem t:rad:uco,ão.
I 3. tt Os easQs d0 duvida ENn materia d~ trafego s.e.r:iu es.!udados e resolvidos pela R~particão. Geral dos Telegraphos ..
j

CAPITULO VI
TI\ANSM.1B~o DOS- 1\ADIOTELBGRA...'d:MAS, CHAMADAS, DISPOSI~ÇÕES
GERAES DO TRAFEGO

(Vide Regulamento Telegraphico Internacional de 1908,
art. LXII, oap. 12, correspondendo ao art. 9° da Convenção
de S. Petersburgo. Vide cap. 6 do. Regulamento Radioteleg:ra ..
phico Internacional de 19:12. r
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Art ~ 85. Os signae5 empregados para a transmissão dos
radiotelegrammas são os do Uodigo Morse Internacional.
Paragrapho uni co. Os signaes telegraphicos devem ser
transmittidos de accôrdo com as disposiões e regras constantes do regulamento em vigor da Repartião Geral das Telegraphos (vide Regulamento de Lis.bôa,. ca:p. lO, art. XXXI}.
Art. 86. Os navios em caso de perigo farão uso do s.ignal
SOS, repetidos com intervallos curtos,. seguidos das indicacões
necessarias. Desde que qualquer estação perceba o signal de
perigo, suspenderá a correspondencia que estiver fazendo e
não a retomará sinão depois que· estiver certa de que a communieação n~otivada pela chamada de soccorro está concluída.
§ Lo As estac;ões que perceberem um chamado de soccorro
deverão coni'ormar-se com as indicações dadas pelo navio que
fizer a chamada tanto na ordem da communicação, como ru.
lel'minação das mesmas.
§ 2. o Quando uma sé r i e de chamados de soccorro f ôr
acompanhada de indicativo de chamada de determinada estação só a esta estação cabe attender ao cbamadn, a menos que
eUa não responda. Faltando a indicação de uma estação determinada, qualquer que ouvir o pedido de soccorro está na obrigação de responder.
§ 3. Os radiotelegrammas de navios ou relativos a uavio3
que pedem soccorrG preterem a. quaesquer outros.
Art. 87. Para dar ou pedir esclarecimentos sobre servi co
radiotelegrap.hico as estações dev·erão fazer uso dos signaes
oonstantes da lista annexa ao presente regulameuto c an Re ..
gulamento Internacional de 1912.
Art. 88. Na transrr.issão dos radiotelegrammas não so
admitf.em todas as indicações especiaes constantes do ~legula
mento Internacional Telegraphico, revisão de l.isbôa, capit.ulo 12; .sómente serão admiltidas as que constam do artigo XXXVIII do Regulamento Radiot.elegraphico Intcruaciona.l
de Londl'es.
§ 1. Quanto aos radiotelegrammas a remellcr por expresso sendo as despezas a cobrar do d~stinatario, organizará
a .Repartição Geral do~ Tcleg1·aplws instrucções especiaes,. a'1
ttuaes serão cornmunicadas á Secretaria Internacional.
·
§. 2; 0 Sel'á acceila .a indicação especial relativa ao numero
de dias que o radiotelegramma tenha. de ficar em deposito na
estação costeira, aguardando a passagem do navio a que se
destina.
Art. 89. Entre duas estações os radiolelegrammas da mesma categoria serão transmittidos isoladamente na ordem altm·nativa ou por séries de varios radiolelegrammas, segundo
a indica.;ão da estação costeira com a condieão de que o tempo
para a transmissão de cada série não exceda de 15 minutos.
§ t.o Antes de começar a troca de correspondencia, a estação costeira communicará á estação de bordo si a iransmis8ão se fará na ordem alternativa ou por série. Em seguida
a estacão costeira começará a transmissão ou fará convite para
1·ecepção.
§ 2. A transmissão do radiotelegramma será precedida do
signal - . - . - c terminada pelo signal . - . - seguido do
0
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indicativo da estação expedidora e do signal - . - . No caso de
uma série de telegramrr..as o indicativo da estação expedidora
e o signal - . - só mente serão dados no fim da série.
§ 3. Os radiotelegrammas serão transmittidos na segu_inte
ordem:
a) leleg'l·ammas de Estado;
' b) telegTammas de serviço;
c) lelcgrammas partiCulares urgente.", quanto ao pcl'curso
nas linhaH tel'l'eslres sómente;
d) telegran!mas particulares ordinarios. (Vide llegulamento de Lisbôa, art. XXXII.)
0

ChamadaiS

Art. 90. A direcção do serviço das est11ções de bordo
quando dentro do alcance maximo de uma estação costeira
PflrmaHente, cabe a esta estação.
§ 1." As estações de bordo e, bem assim, aM costeira:'; limitadas, devem conformar-se eom as determinacõe.s da estaçfin permanente.
§ 2." A estação costeira perri:lanenle deve aLtemler e mandar aU.ender ao navio que estiver prestes a deixar a zona de
alcance mutuo, tendo em vista a posição, dirPeção c veloeidade delle.
§ 3. A estação costeira permanente pudeni. t.ransmittir
ordem de silencio; deverá a eslat,;ão de bordo eessar a h·ansmissão ordinaria até que lenha licença para recomeçar.
§ 4." Além de motivos de lrc:.l'ego póde o silencio ser imposto em vista do disposto no art.. XLV do Hegulamento de
Londres (servi(.'O horario) .
§ 5." Qualquer eslaç.ão que tenha de effeeluar a t r:ulHIIl issão empregando grande potencia en~.it.tirá préviamentc l.!'es ve~es o signal de prevenção MIM (- - . - -) com a pntcneia
minima necessaria para attingir as estaç.õe~ vizinhas. :-5ómente começará a transmittir corn grande potencia 30 segundos depois de ter feito o signal de prevenção.
§ 6. Sempre que uma estação costeira for chamada, ao
mesmo tempo, por muitas estações de bordo, cabe-lhe decidir
da ordem em que estas estações devem ser admittidas à corrospondencia. Para esta decisão, a estação co:-;teira inspirarse-ha unicamente ~a necessidade de permittir que qualquer
estai;ãO interessada troque o maior numero possivel de radiotelegrammas.
§ 7 ." Quando qualquer estação não responder ao signal d13
chamada emittido tres vezes com o intervallo de dons minutos,
elle não póde ser renovad_p sinão depois de um intervallo de
15 minutos e isso mesmo quando a estação que tiver feito a
chamada estiver certa de que nenhuma outra co·mmunicação
radiotelegraphica está em andamento.
Art. 91. E1m geral é a estação de bordo que chama a estação costeira, haja ou não rad iotclegTamma a transmittir.
§ 1o A estação de bordo uão deverá chamar a estação
costeira, princi.palmente em zonas de trafego intenso, antes
<le .chegar a uma distancia de 314 de alcance normal da
mesma.
0
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§ 2. Antes. de proceder á chamada a eslaf;ão cmJeira, ou
de bordo deverá regular o mai6 sensivefmente p.:>s<;;ivel o
I'especlh!o systerna recer.-tor e certificar-se de que nenhuma
outra cnrrr,spondencia está sendo feita no raio de alcance; s1
pl'ocooer de outra maneira, logo que haja perturbação de
qualquer corre~pondencia a estaÇJão costeira, ou dP bordo~
ressad a rjhamada. salvo reconhecendo qut: esta não ~ susceJlliYI'l d(' pcr·turrbar as l'ommunicações em andamento.
~ 3." lnYersamente as estações de bo.rdo ou a IJost.eira
quando ti\'errm de resDonder· á chamada que lhe ft•r feita,
I onw1·iio a me~ ma precaução.
§ /.1:. Si, não obstante estas cautelas, qualquer transmls ...
sfto radiotelegraphica ficar em~araçada, a chamada deverá
cessar ao primeil'o pedido de qualquer estaçãó costeira aberta
á ronespondoncia public&.. Esta estação indieará, no Jar.er o
pPdido, a duração approximada da espera.
§ 5. A csta.ção de bordo deverá communicar ú estação
c.osteira, a ·que fel1iha assignalado a sua }:'·resença, o momento
em que tenha de interromper as suas operações, qual o tempo
1;J'llVa\'i~l da interrupção.
§ 6. A estação de bordo só poderá chamar a seguinte es ...
fação costeira publica quando, por difficuldades de trafego,
níio llmhn sido possível estabelecer correspondencia com a
prrcedenf e, de eu,jo raio de acção acaba de afastar-se.
§ 7. Para fazer a chamada as estações emprP.garão a
onda normal da esta.ção que tenham de chamar.
§ 8. Todas as· estações procurarão fazer as suas t.rans-·
migsõcs empregando a menor· intensidade possível.
:\.rt . 92 . A chamada compõe-se do signal Ka (- . - . -), do
indicativo da estação chnmada. cmittido t.res vezes, e da preposição ~de" seguida do indicativo da estação expedidora~ refWI irlo trrs vezes.
~ 1. A estação c'hamada responde transmitt!:-~do n sigual
-.-.- seguido do indicátivo da estação correspondentr, repetido irAs vezes ua t:)reposição «de~, do seu proprio indicativo
e do signal K (-.-) (convite para transmittir) .
§ 2. As estações que desejarem communicar-se com os
navios sem que conheçam os nomes daquelles que ro:e acham
em seu raio de alcance, empregarão o signal de procura
0

0

0

0

0

0

0

0

(-.-. I -.-).
§ 3-. As disposições deste artigo e do § 1 o são tambern
applicaveis ú transmissão do signal de procura e á resposta
0

a este signal.
n

Disposições geraes

Ar f. !1~. As fransmis~õP;; trocadas rnt!'f' n~ est:wõc~ de
bordo deYem efff'lct.uar-se de maneira a não perturbar· o serviro dn.;; «>stat:f)p;;; eosfeiras, flpYPndo l'~fns IPI' o rlil'Piln de
p1·inr·iri::trlp para a correspondencia publica.
Arf. ~1 1 ·1. Logo que a e:;::lar~fio costPira tenha afle!,dirlo ao
chmnndo, n estnção df' hordo dar-lhe-lm os esrlarecimentos
abaixo Pspec ific.ados) si tiver radiotelegrammas a transmittir;

esses eJelaPecimentos serão igualmente forneeidos sempre que
a estaf}l,o éosteira os pedir:
a) distancia approximada em milhas nauticas do na·vio á
f\Sta<:U.o costeira:
·
·b) a posição do na.vio, indícada de fórrrm f'.onei!'la e adequa/la á;; .circumstanaias respectjvas;
c) o n<>me do pri-meiro porto em que tocará o navio;
d) o numero de radiot.elegrammas, si fõr de extensão
no;rmal (2ü palavras), o numero· de palavras; si fôr de extensão excepeional ;
e) velocidade do navio em mil'bas nauticas, quando o
pPdit•. de modo expresso, a estação costeira.
~ 1. A estaQão co-8teira, quando responder, indie-ará o numero de radiotelegrammas ou o numero de palavras a
transmittir para bordo, conforme o caso; bem assim indicará
a ordem de transmissão.
§ 2. Si a transmissão não puder ser feita immediatamente, a esta<:ão costeira communicará á estação de bordo a
dur~ão provavet da el;pera, motivando-a, caso exceda de 1O
minutos. A estação de bordo esperará o convi t P para a
transmiss~o K (- . -) .
§ 3. Si uma estação de bordo fôr chamada e não puder
momentaneamente receber, deverá informar á estação que
chama qual a dura~Ao a-pproximada da espera.
§ ,._o No caso da troca de corresporidencia entre ctuas estações de bordo, cabe á eshc::lio de chamada o dir~ito de fixar
a (wdem de transmissão.
Art. 95. Sempre que o radiotelegramma contiver mais
d~ 40 palavras, a estação expedidora interromperá a transmissão cnm o signal UD (interrogação) (.-.) depoí~ de cada
SftFi~ de 20 paJavr,as mais ou
menos, e só continuará a
transmis-são depois r.le ter obticto da estação receptora a repetição da_ ulti<ma palavra, bem entendida, seguida do rlito
stgnal ou, si a recepção fôr boa, do signal (-.-) .
Paragrap hO unico. No caso de transmissão por series o
aviso de recepcão será dado depois de cada radiotelegramma.
A:rtl. 96. Quando os signae.s se tornarem duvido~:~as convém envidar todos os esforços possiveis · para conclusão da
transmissão. Pãra este fim, o radiotelegramma ~erá transmittido tres vezes no maximo. a pedido da estação r~ceptora.
§ 1. Si, açezar da tríplice transmissão os signaes ainda
forem illegiveis o radiotelegrarnma será annullado.
§ 2. Si o aviso de recepção não fôr recebido, :1 estaçã(l
transmissora cltamará, de novo a estação receptora. Si nenhum?. resposta fôr nada depois de tres chamnctas. a transmis. são não prosegu irá. Neste caso. a estação transmissora tem a
faculdadf' de obter o avi~o de recep<:;ão por inhwmedio de
uma outrn P~tação radiot.elegrar•hicn. ntilizando. si fôT' nPeo~sario, as linhas f.elegra.phicas.
A.rt. 97. Si a estaçã.o receptora .iulgar que, apezar de uma
recep9ão defeituosa. o radiotelegramma póde ser entregue,
ellt' m~creverá. no fim do preambulo a indicação dP serviço
".<T'Pcepção duvidosa» e rlnrá enrso ao radiotele·gTamrra.
Paragraoho unico. No caso de utilização -da rêde telegraphica, a Repartição Geral dos Telegraphos reclamará as
taxas, conforme o a;rt. XLI do Regulamento de Londres. To- ·
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~~ a Mtlltliô de :botdo tran~mtttlr ·uUeriormente o radiotelegrammâ a urrul outra esta(IIO o.osteira,-..a Repartição dos
Telegrnphos ~ó reclnmarâ as taxa~ relativas a uma unic.a
f.ransmissãú.
Art. 9'8. O a viRo de recepção será dado pela fóí·ma
prescripta no Regulamento 'felegra.phico Internacional, devendo ser precedido do indicativo da estação tran,mis~ora e
!'egnido do indicativo da ~staç~o receptora.
§ 1. O fim do trabalho entre duas estações sP.rá indicado
por ambas ··pelo ~ignal .... - - seguido do seu propriu indicativo.
§ 2.0 lOs navios que nlio tiverem indicativo, substituil-ohAo p.elo nome por exte~o.
Art. 99. As estações costeiras, cujo Mrvicó não fôr permanênte, não poderflo feehar antes de t~r transmittido seus
radios-tel~grammas aos navios que estiverem ao seu aloanc.e,
ne:tn antes dé fet recebidtl dm~ navios t'IS radto ... telc:grámmas
anmmciados.
Paragrapho unieo. :m~ta dis:postcão será igu~lmente appliravet, sempre que os na'Vios as~lgnnlárem ~uas ptesen~a.~ anfps de tt-rmirHH' définHi~atnentê ô tràbalbõ da estacão.
Art. 100. Na transmissão dos I'adibtelegrámmas de uma
estaoão de bordo a uma. estação costeira, serão indicados, no
preambnlo, a data e a hora da apresentaoão á est.a.ção dr.
bordo.
Paragrapho unico. Em caso de retrA.nsrtnissão a estacão
costeira fará figurar como estação de procedencio. o nome do
.navio de que procede o radiotelegratnma. e o.inda mais, sendo possível, o nome do navio que serviu de int~rtnedio, caso o
f Pnha havido.
Art.. 101. Nn transmissão. recepção, conferencia flas palavras. l'epetições c· casos duvidosos, se procederá de ar.côrdo
com as regras em vigor no trafe.,go ordinario e cnnshnte do
régulamento da Repartição Geral do~ Telegraphos .-t~ 1 ~t15 e
do Regulamento Inte.rnacional Telegraphico ( 1908) •
Art. 102. O expedidor tem o direito de indic'lr o numero
de dias (não exeedendo de 30L durante oa quaes, o telegramma deve ficar em dé"poeito pa1'n ser transmittido na primeira
opportunidade ao destino.
§ 1. A indiráÇão «r:tdio rm deposito,. ~i'rá erm!ada como
uma palavra.
·
§ -2." Passado o prato indióado, ou quando a estarO.o c.osteira tiver a certeza fie que o navio .hí se nr·ha fór!l. do alcnnce
1lf!. r~ta{'ilo <'o~fpiT·a vi~lnh::t. r:)prá h.visn ao PXpédidór .
.\.I't. l 03. No servico nacional como no
int.ernacional
será rigorosameute eumprida a disposição do art. Vt do Re~rnlanwntn R(ldiotelegraphico dfl Londres, a saber·:
l, a trtJCa de signaes e palavras superfluas é vedada;
'!. us ensaios 11 os exercícios só S('rãu tolerado~ quando
não lFejudiearem o serviço de outras estações;
:1, os ensaios devem ser effectuados com ondas de comprirnetlto!> differentes das admittidas para a eorrespondencia
publica e com o tnihiiht> de enl!l'gla pos~ivel.
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~t:.. d04. As· part.es perigosa·s dos apparelhos em todas
as estações deverão ser indicadas por meio de marcas bem
visíveis, e havendo. necessidade, deverãQ. se~ ~obertas de modo
a evitar contactos com os operadores ou visitantes.

CAPITULO VII
DIRECÇÃO :\ DAR AOS RADIO.l'ELEGRAMMAS. GASO'> ESPEGIAES

Art. 1051. Os endereços dos radiotelegrammas drs'inados
aos navios devem ser tão completos .quanto pos•;ivPI. DrYNn
ser obrigatoriamente redigidos como se segue:
a) nome e ,Qualidade do destinatario, com as indicações
completas, si houver;
b) nQ.me do navio, tal qual figura i1a primeira Cillumna
da nomenclatura;
c) nome da estação costeira, tal qual figura na nomenclatura.
§ t,o O nóme do navio poderá ser substituído r-or uma
indicac;ão do percurso effectuado pelo navio e .i.ct.erm i nado
pelo nome dos portos de procedencia ou destino ou por outra
qualquer referencia equivalente, a risco. e prejuízo do expedidor.
§ 2. O nome do navio, tal qual figura na primeira columna da nomenclatura, é em qualquer caso, indepPndentemente de sua extensão contado como uma só palavra. quando
Psl i ver no endereço.
§ 3. O expedidor deverá indicar o nome da :~d::tc-ão costeira por intermedio da qual drve o radiotelrg-r:.-~mmn ser
f ransmittido para bordo.
Art. 106.. A transmissão para bordo, rm regPa. só se
effectuará quando os navios em sua p·assagcm dli,•n!lrem a
estação costeira dentro do alcance dos mesmos.
Paragrapho unico. Nos radiotelegrammas procedentes
de navios figurará no prearnbulo a estação costeira ao lado
do nome do navio de procedeneia em seguida o nome do
intermediaria, si houver, assim tambem a data e a ~10ra da
apresentação á estação de 'bordo.
Art. 107. Em regra, a estação· de bordo dever:í lransmittir os s~us radiotelegrammas á estac;ão costeira rnai:;; proxima.
§ 1. O e~pedidor de bordo poderá escolher 3 estação
costeira pela qual deseja ·que o seu radioteleogramrna ~eja expedido. A estaç.ão de bordo esperará. ent.fio. que rs~a p,.;f.ação
costeira seja a mais proxima.
§ 2. Nos limites com as republica2. vizinhas, ::t expedição
a que se refere o paragrapho anterior poderá ser feita por
uma estacão costeira mais &fastada. Para isso r,erá necessario que a estação costeira mais afastada esteja no paiz de
destino e o navio que trailsmitta o radiotelegramma t;>aga o
pavilhão desse paiz. (Art. XXXV. ~ '2". do Regularr'f'nfo InternacionnJ de Londres.) ,
§ 3. Si as estações de bordo puderem eseoiJwr (>n:re estações costeiras situadas em di~tancias proximamenft· iguaes,
d_arão preferenci~ á que esliver estnbclrrida no pniz do destmo ou de transito nor~nal de seus radiotelegrammas.
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.êAPITULO VIII
TAXAS

Art. 108. A fnxa nc um radiot.P.lcgrnmma compor-sP.-ha,
segundo o caso:
1°, da taxa costeira que pertence á estacão costeira;
2°, da taxa de bordo, que pertence á estação de bordo;

3°, da taxa pela transmissão nas ilnhas telegraphicas, calrnlada segundo as regras communs;
1°, das taxas dr transito das estações costeiras ou de ho1·rlu,
inf.ermediarias e das taxas relativas aos serviço!'l especiaes p(~
d idos pelo expedidor.
Art. 109. A taxa total dos radiotelegrammas será cohrada
dn Pxprcliclor, á excepção:
Jo, das despezas de expresso (art. LVII, § 1°~ tio Regulamento Telegraphico, revisão de Lisbôa);
2°, das taxas applicaveis ás reuniões ou alterações de palavras não admittidas, encontradas J)ela estação de destino (artigo XIX, § 9°, do Regulamento Telegraphico), as quaes serão
cobradas do destinatario.
Paragrapho uni co. As estações de bordo deverão possuir
as tarifas neeessarias ás applicações desta disposição, as quaes
lhes se1·ão fornecidas em tempo pela Repartição Geral dos TelegTaphos. Fica-lhes, entretanto, facultado consultar as estações costejras, a respeito da taxação dos radiotelegrammas,
nuando não disponham dos elementos necessarios para isso.
Art.. 110. A Repartição Geral dos Telegraphos organizará
instrucções relativas á taxação dos radiotelegrammas, considerando minucliosamente os varios casos de trafego. para serem
distribuídas aos interessados.
Paragrapho unico. Essa repartição organizará tambem instrurções para a Contabilidade, de modo a facilitar e simplificar o levantamento das contas.
CAPITULO IX
CO'!\TTABILIDADF

Arf. 111 . As taxas costeiras e de bordo não entram nas
contas previstas no Regulamento Internacional Telegraphico.
As contas relativas a essas taxas serão ·. quidadas pelas administrações dos paizes interessados.
§ 1. Si as estações costeiras esti\·.·1·em directamente depf>ndentes do l\tinisf.erio da Viação e Obras Publicas, as contas
::;P.rfío leYantadas pela Repartição Geral dos Telegraphos e por
PllP communicadns ans interessados. administrações publicas ou
pari iculares.
§ 2. Si as csfnções costeiras es!.iverem soh a dependencia
parLwular. poderú o respect.i\'o explorador entender-se diJ·eefamentr com os interessados, quanto ás conta~ (art. XLIX, § 1°,
do Regulamento de Londres), dispensando o interm.edio da Repartição Geral dos Telegraphos.
0
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Art. f 1.2. Caberá á Repartição Geral dos Telegraphos celebrar accOrdos com as emprezas particulares de exploração de
telegraphia sem fio, no paiz, por estações fixas e moveis, para
os effeitos rle trafego mutuo e do ajuste de contas, nos termos
do disposto no art. XLII c seus paragraphos do Regulamento
de I.. ondres.
Art.. 113. Caberá ao Ministerio da Viação e Obras Publicas
eelebrar aécôrdos especiaes eom as republicas limitrophes,
quer com os Governos respectivos, quer com as empre.za.s que
nellas funeoionem, para os effeitos de trafego mutuo e para a
adop~âo de di$posiQÕês de Contabilidade (arl. XLII, § 4°, do
Regulamento de Londres) ..

CAPITULO X
JIABILITAQÃO DOS RADIOTEI.. EGRAPHISTAB

(Vide art. X do Regulamento de Londre~, de 19!2 e arfigo VI, § 3°, do Regulamento dp, :Berlim, de 1;906.)
Art. H4, O certificado de habilitação dos telegraphistas,
que deverão guarnecer as estações radiotelegraphicas fixas e
moveis, a expedir pelas escolas officiaes, ou pelas escolas particulares reconheoidas pelo Governo, nos termos deste regulamento, attestará o valor profissional delles no que diz respPito:
.
a) a tra.ttsmissâo e recepção de- ouvido de despachos em
lingut~gero oltu•a· pelo alphabeto Morse internacional, á razão de
10 pala-vras púr minuto pelo menof?, contando cada palavra por
grupo de cinuo lattt\fls;
b) r~gragem do~ apparelhos e conhecimento do respectivo
funccioua.m.ento. Esta prepb.rílc;llo deve abrânger o éS tudo dos
systemas mais conhecidos, principalmentn dos Atnt;Jregf:tdos na
r~cto braslleirá;
c) eonheeimento das dieposicões convenciohaes e régulamentares e das regras applica-veis á permuUt das cotmnttnicações radiotelegraphicas e telegraphicas.
Art. f 15. Por oecasião dos exames, os candidatos ao certificado deverão:
a) fazer uma transmissão ordinaria pelo Morse durante
cinco minutos consecutivos, com rendimento não inferior a
vinte palavras por minuto, contados á razão de uma palavra
por grupo de cinco lettras;
b) l'ecebár e ou v' ir legivelmente, com o rendiinento acima
••tabelecido de um receptor .phonico duplo, ajustado á cabeça,
~oltlo os grdinllriamente usados na recepção ratliotelegraphioa;
c) comprehender os diagrammas simples das connexões
elertrlcas do~ npparelho~ do ~ystema utilitado pata o exame;
d) enumérar as Plll'tes principltes dos apparelhos e indicar--lhes o uso, moetrando-se capaz(~!'\ dA montar os apparelhos
com o nuxilio dos diagrammas:
e) mencionar os desarranjos mais cun1111Uns f' os meios
usunlmcnte empregados para corrigil-os;
f) e:tpliéar o que for preciso pnra passar de um a outro
comprimento de onda, transmittindo ou recebendo;
o) exeéutar primeiro regrageni e ajustamentos; segundo
alterações do comprimento de on<las; teroeitQ reduoções e au-

gm.entos de energia de transmissão; quarto pesqui2a de desarranjos e respectivas OOI'l'leCCÕ&s.
Art. H6. Haverá duas classes de certificados; os de primeira e de s-egunda classes. A differença uniea entre elles será
quantQ :lQ rendimento da transmissão e da recepção; os de primeira classe corresponderão ao rendimento de vinte palavras
pelo menos, por minuto; os de segunda corresponderão ao rendimento comprehendido entre doze e dezenove palavras por
minuto.
Art. 117. Nas estações radiotelegraphicas de bordo serão
rigorosamente observadas as disposições do art. X do Regulamento Internacional de Londres, quanto ao aproveitamento dos
telegraphistas portadores de certificados de primeira classe e
rlf' segunda classe.
· Paragrapho uni co. Nas estações fixas o serviço será garantido, pelo menos, por dous telegraphistas portadores de certificados de primeira classe; os portadores de certificados de
seg·unda classe serão admittidos oomo auxiliares. Só em caso
<h.~- emergencia poderão ser admittidas transmissões que não
~n.iam feitas por telegraphistas portadores de certificados.
ArC~118. Os certificados deverão attestar o valor profissional dos radiotelegraphistas, de accôrdo com o disposto nos
art.s. 114, 115 e 116 e deverão conter a declaração de que o
possuidor de certificados manterá o sigilo da correspondeneia,
nos l ~rmos das disposições nacionaes e internacionaes.
Art. 119. Os certificados concedidos pelas escolas parf iculares equiparadas á da ·Repartição Geral dos Telegraphos
deverão ser registrados no Ministerio da Viação e Obras Publicas, onde terão o visto do Governo, de accôrdo com as exigeneias deste regulamento e do internacional (art. X) .
.Art. 120. As disposições dos regulamentos i_nternacionaes
de telcgraphia sem fio e do Regulamento da Repartição Geral
do~ Telegraphos applicam-se, respectivament~. nas relações
Pxf.eriore:o; e interiores. No serviço int.erior as disposições do
presente regulamento geral de telegraphos sem fio prevalecem
sobre as rlo regulamento da Repartição Geral dos TPlegraphos
quf' lhes forem contrarias.
Rio de Janeiro, 5 de novembro rle 1924. - Francisco Sá.

DECRE1l0 N. I ô. 658 -

DE

5

.PR NOVRMAfto DF.

1924

'Approva o projecto e., o orçamento, na importancia de
25:M8$289 (vinte e cinco contos quatrocentos e dezoito
rnil dazentos e oitenta e nove réis) para construcção de
urna estação de 3• classe em Jara1'aca, no kilometro
.~87.~3/í da linha de S. Fmnci.r.:cn, da Rstr-ado d1~ F'crrd
Si'io Paulo-Rio Grande

O Presídente da Republica dos Estados Unidos do Bra-,il,
fendo em vista o que solicitou a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande, em requerimento de 14 de agosto ultimo, f' de aecôrdo com as informações prestadas pela Inspectoria. Federal das Estradas, em officio soh n. 950/8, de 13
do rorrente mez, decreta :
Ar:k .1. ~icam app_r:o:vado§, :na ~ºnfQrmidad~ P,Qª do0
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cumentos. que com este baixam, rubricados pelo direct.or. geral
do Expediente do Ministerio da Viação e Obras Publicas, o
proJecto e o orçamento, na importancia de 25:418$289 \vinte
e em-co contos quatrocentos e dezoito mtl duzentos e oitenta
e nove réis) para a construcvão de uma eslação de 3a c~sse
em Jararaca, no kilometro 387,4.34 da linha rln S. Francisco,
de que f5 concessionaria a requerente.
Art. 2. As deSJ)ezas realmente effeet.uadaR com a alludida construcção, ate o mínimo do orçamento ora approvado,
serão levadas á conta do capi1al de t í.663J32-10-DO, fixl:'do para o trecho de Hansa a Porto União. da linha de
8. Francisco, nos termos do § 2° da clausula 7" do contracto
npprovado pelo decreto n. H. 905, de 19 de janeiro de 1916.
Art. 3. Para conclusão rias obras fica lixado o prazo de
quatro mezes, a contar da data em que a requerente receber
notificação deste decreto.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 192'•· 103° da Independencia e 36° da ·Itepublica.
0

0

ARTHUR

DA

SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N .. 18. 659

-DE

5 DE NOVEMBRO DE 1924

Publica a adhesão da Grecia a actos internacionaes relativos
á protecçõo da prop1·iedodc ind1u~trial
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Grecia á Convenção Internacional para
a protecção da propriedade industrial, assignada em Paris a 20
de Março de 1883, revista em Brux·ellas a 14 de Dezembro
de 1900 e em Washington a 2 de Junho de 1911, conforme
communicou ao Ministerio das R·elações Exteriores a Legação
Suissa nesta Capital, em Nota n. GG 2/9, de 23 de Setembro
do corrente anno, cuja traducção acompanha o presente decreto.
Rio de Janeiro, 5 de Novembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNAROES.

José Felix Alves Pacheco,

Traducção official :
Legação da Suissa no Brasil - N. GG 2/9 - Rio
Janeiro. 23 de Setembro de 192/L
Senhor Ministro,
De ordem de meu Governo, tenho a honra ele levar
conhecimento de Vossa Excellencia que. rm nota de 18
Agosto de 1924, a Legação Hellenica na Suissa participou

de
ao
de
ao
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'Conselho Federal Suisso a adhesão da Grecia á Convenção da
União para a- Protecção da Propriedade Industrial, assignada
em Paris a :20 de Março de 1883, revista em Bruxellas a 14
de ])pzembt·o de J900 e em Washington a 2 de .Junho de
1!li t .

lk accôrdo rum o artig·o 16, alínea :3, da Com·en(:ão da
l'niiio de Paris, revista. esta adhesão entrará em vigul' um
mcz após a I'emessa da presente notificação, que é fnita pelo
(:rJ\rn'IJn ~ui:-;so aos paizr.s unionislas, s0ja a pa1·fir' de :! de
Out ulJru de l 9~.1 ..
:\o que diz respeito ú contribuição das despezas elo Bureall Internacional da Propriedade Industrial em Bct·na, o Governo Hellcnico deseja que a Grecia fique elassificada na
r1a r·Jasse.
Pedindo a 'úJs:-;a Bxeellmteia queira l01uar nota deste
acf.o de adhesão, aproveil o o ensejo para lhe renovar, Senhor
Min islro, as seguranças da minha mais ali a consideração.
('/lurfcs Jkda!'tl .

.\ :::lua l~xeelll•uda o Senhor Dr. Felix Pacheco, M.inislro
<Jp, Estado das nda.;õps Exleriore~.

DECRETO N. 16. 660 -

DE 5 DE NOVEMBRO DE 1924

PuiJlir·a o rulhesão rlo Panamá ao Instituto Internacional de
Ayricttltw·a, de Roma
U Pre:-;idPnte da Republica dos Estados linido::; do Brasil
faz publiea a adhesüo da Republiea do Panamá á Convenç.ão
assig·nada r~m Horna a 7 de .Junho de 1905 para a m·eação do
Jnf'l it uto lnlPrnaeional de Agricultum, - confor·me communicou au l\Iinisterio das Helações Exteriores a Embaixada Italiana
ncsLa capital por Nota de 2 de Outubro ultimo, cuja traducção
offir~ia I acompanha este decreto.

Hio de .Janeiro, 5 de i'lovembro de 1924, 103" da Independencia e 36° da Re1mblica .
.AHTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

Traducção:
Embaixada de Italia- l'um.o 1386/176- Pos. XII- Rio
de Janeiro, 2 de Outubro de 1924.
Senhor l\linistl'u,
Com referencia á eommunicação desta Embaixada n. 10R
de 2:3 de maio ultimo e em cumprimento das inslrucções recebidas de Roma, tenho a hQnra-de informar a Vossa Excellencia
que não tendo sido apresentada pelos Estados adherentes ao
Instituto Internacional de Agricultura nenhuma objecção den-

AE:n'OS

DO~

EXECUTIVO

tró do p.razó prefixado á admissão da Republica do Panamá aõ
refêrido Insiituto, é considerada eomo de:finit.iva.

Acceite, Senhor ·Ministro, os protestos da minha alta· consideração. - Pietro Badoglio .,
A Sua Exoellencia Dr. Felix Pacheco, Ministro dos Negoeios Extériores - Rio de Janeiro.

Embaixada de Italia- Num.o 791/108 .....__ Pos. XII.
A Regia. Embaixada de Italia pede ao Ministerio dos Negocios Exteriores do Brasil que lhe faça saber si ha alguma
objecção da parte do Governo do Brasil a que o Governo da
Republica de Panamá seja admittido ao Instituto Internacional,
de Agricultura, com inscripção no V grupo.
Rio de Janeiro, 23 de Maio de 1924. - Ao Ministerio dos
Negocios Exteriores do Brasil - Rio de Janeiro.

DECRETO N. t6.661-

DE

5

DB NOVEMBRO DE

1924

~

Pwblál;a a ad.hesão do Luxembt.u·go ao Accordo de Madrid, de .14
de AbriL de 1891, revi.tto em Bruxellas em 1900 e em WasÀifl(lton em 4911, relativo ao regist1·o internacional das

marcas de fabrica e de commeTcio.

O Presidente da Republica dos Estados Uuidos do Bras i (
faz publica a adhesão do Governo do Grão-Ducado de Luxemburgo ao Accordo de Madrid, de 14 de Abril de 1891, revisto
em Bruxellas a 14 de Dezembro de 1900 e em \Vashington a 2
de Juabo de 19H, relativo ao registro internacional das marcas
de fabrica e de commercio, devendo essa adhesão ser considerada effectiva a partir de i de Setembro de 1924, - conforme
conimunicou ao Ministerio das Relações Exteriores a Legação
da Suissa nesta capital, por Nota de 26 de Agosto ultimo, cuja
traducção official acompanha este decreto.
Rio de Janeiro, 5 de Novembro de 1924., 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA BERNARDBB.

José Felix Alves Pacheco.

Traducoão-:
Le1a~o da Suissa no Brasil -- Rio de JaneirQ, 26 de
Agosto ite 1924 -·N. GG 5/2.
Senhor Ministro,
De ordem do meu Governo, tenho a honra de participar a
Vossa Excellencia que por Nota de 15 de Julho de 1924, o Gove:rno do Grão-Ducado de Luxemburgo notificou ao Conselho
Federal Suisso sua adhesão ao Accordo de Madrid~ de 14 · de
Abril de 1891, revisto em Bruxellas a 14 de Dezembro de 1900
e em Washington a 2 de Junho de 1911, relativo ao registro
internacional de marcas de fabrica e de commercio.
A entrada deste Estado na União, restringida ao que se
refere, deve ser considerada como effectiva a partir de 1 de
Setembro de 1924, data indicada pelo proprio Governo Luxemburgue~.

Pedindo a Vossa Ei:cellencia queira tomar nota do que
precede, aproveito esta occasião para renovar-lhe, Senhor Ministro, a segurança ria minha mais alta r.onsideração. Charles Redard.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Felix Pacheco, .Ministro
d@ Estado das Rela~es E:lrteriores.

l)E·CRETO N. 16.662 -

llS 5

DE NOVSMSRO DE

1924

Publica a adhesão do. Nova. Zelandia ti Convenção Sanitarit!
Internacional de Paris, de 1912

·. O Présidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
far. publica a adhesão da Nova Zelandi& á Convenção Sanitaria Internacional assignada \3m Paris a 17 de janeiro de 1912,
_.....: conforme communicou ao Ministerio das Relações Extef'iores a fElmbaixada da Repu blica Franceza nesta Capital por
Nota de 3 de onfuhro ultimo, cuja fraducção officiat ar·ompanh& este

dHcreto.

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1921, 103" da Jndepencia c 3ôo da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEllNARDEs:.

Joaé. Feli:c Alves Pacheco.

TRADlTCÇÃO

Embaixada da Republica Franceza no Brasil Janeiro, 3 de outlubro de i924 - N. 92:

Il i o de·

Sr. Ministro - O Embaixador da Grã-Bretanha em Paris notificou ao Governo Fr~.ncez a accessão da Nova Zelan-
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dia á Convenção Sanitaria Internacional de 17 de janeiro de
1912.
De conformidade com o art.. J59 da dita Convenção, meu
Governo me encarregou do levai' esta adhe.são ao conhecimento do Governo Federal hra3íleiro.
Queira acceitar, Sr. 1:\Hnistro, as seguranças da minha alta
considetw:ão. - A. B. ConilJ.
A S. Ex. o <Sr. Felix Pacheco. Mini·stro das H.elações Exteriores, Palacio ltamarafy, Rio de· Janeiro.

DECRETO No 16. 663- DE 5

DE NOVEMBRO DE f 924

Subordina no Serv·iço de Inspecção e Fomento Agrícolas a
Estação de Pomicultura de Deodoro

O Presidente da Republica dos Estados Unidos .do Brasil,
usando da a.ntoriza0ão constante do art. 28. n. UI, da lei
n. 3. 991, de 5 de janeiro de 1921, revigorado pelo art. 183,
oa iei n. •í. 793, de 7 de janeiro de 1924, c
Considerando que a principal attribuição da Estação de
Pomicultura de Deodoro con~iste na producção de plantas
fruclifera~ para distribuirão;
Considerando que a referida estação, com o nome de
~ampo d~ Demonstração de Deodoro. esteve até 1920 subordinada ao Servi1;o rJ,.,.. Tnspecção P Fomento :\gJ'ieola~. r>ntão
r!r~nominado Servh~o flp Ag;ricnltum Pratica:
Gonsidm·ando ·que, •1e -accôrdo eom a or·ientação adoplada
no decreto n. 16. 220, de 28 de novembro de 1923, que extinguiu o Serviço de Sement~iras e Rubordinou os Campos
de Semente~; ao Servi~lo de In:;1peeç,ão r, Fomento Agrícolas
ha toda a ·~onveniencia em que fiqU('m sob a mesma dirccção
os ~crviços de producção f' distribuição de plantas, deereta:
Art. 1." Fica. subordinada ao Servü;o do Inspecção p Fomento AgriP,olas a Estação ch Pornicultura de Deodoro, QU'3
ser:.í regida pelo rr:~gulamento que a este acompanha e vai
assignado pelo Ministro de EEJtado flos Negocios da Agricul~ura. Indu~tria e Commercio.
Art. 2. Revogam-se as dispo.sições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 5 de novembro de 1924. 103° tia Independencia e 36° da Republica_:
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du P.in c Alm,eida.
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se
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refere o decreto n. 16.663, de 5 do no·
vemhr~ de 1924

Art. 1. o A Estação ·de Pomieultura de Deodoro, subordinada á Directoria do Servico de Inspeccão e Fomento. Agrícolas, tem por fim estudar os meios scientificos c praticos lll~
ces.sarios ao desenvolvimento ua nossa fructieultura e hort:cultura.
Art. 2. '' O.s Lt·abalhos da Estação de Pomiculf ura de Deodoro consistirão:
a) no estudo da fructicultura e horticultura :-:~ob o ponto
de vista seientifi'Co e economico:
b) no estudo do melhor meio de reproducção e multipli··
cação das nossas principaes cssencias fr•uctiferas: rslaea~.
JJwrgulhia, enx·erlia, sementes, raizes, et.c.;
c) na cultura das priucipaes p'lantas fructii'eras nacionaes de fructos pomwceo, baga, drupaceo c sccco, procedendose a observações cuidadosas quanto ao plantio, alinhamento,
tratos culturaes, applicaçãü de adubas e conectivos, defesa
eontra pragas, colheita, conserva..:ão c e:xpl·oração industrial
c commercial dos fructos;
d) no melhoramento, pelo cultiivo racional, de plantas
fructifera:s indig'enas, que ainda se encontram em estado silvestre;
e) na introducçãJo de. novas planlas exoticas, cuja cultura
se deva aconselhar no pa1z;
f) na manutenção de viveiTos de plantas fructiferas indigenas e exoLicas e na producção e selecc;ão de sementes de hortaliças p'ara a di·stribuicão pelos interessados, nos termos do
art. 2°, n. 10, do regulamento approvado pelo dcereto numero
'14. 18.1, de 26 de maio de 1924;
(l) no estudo das principaes cuUuras de plantas horticolas,
procedendo-se a observaç.ões cuidadosas quanlo ao plantio,
tratos cult.uraes, apP'licação de adubos c conectivos, defesa
contra pragas, colheita, conservacão e exploração .industrial e
commcrcial das hortaliças;
h) no desenvolvimento da apicultura como meio de augmentar a colheita dos pomare~.
Art. 3-. A estação será dotada:
a) dos edificios destinados ao escriptorio e residencias do
director, auxiliar-agronomo, apicultor e jardineiro-horticultor;
·
b) de um pequeno laboratorio de peS!q:uizas para orientação dos trabalhos de selecção e preparo de fungicida's o insecticidas;
c) de· uma estação nieteoro-agraria:
d) de estufas e estufins e campos de ensaios c cultura3
permanentes destinadas á 'Organização dos pomares;
e) -de um galpão pava mach.i~as e instrumentos agrarios;
f) de depositas para benefJciamento, tratamento u con·
servação das colheitas;
o) de cocheiras;
h) de estrumeiras;
i) de um colmeal modelo.
A r L 4. o O pessoal da es taç.ãiO ser•i o scgu in te:
t director;
0
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1. auxiliar-at;Tonomc;

i · apicultor;
1. escripturario;

1 jardineiro-horticultor;

Paragraplln nnil'o. A csta!:.ão terá, além do pe~soat enumerado no pl'ef;eiJI.e arl Jg.o, os opera.rius e trabalhadores ruraes quo :l'or·nm rwc"~sm·io~, de aed'lrdn com as dota,:í'ies or-

çanJ en la r ias.
Al't. t:i." Os eat·gos ue dircctor, auxiliar-agronomo, apicultor P escripiul'ario serão pt~vidos mediante concurso, de

accôrdo eom a~ instruet;ões que forem P.pprovadas pelo ministro.
~ L" O concurso para provirrento dJ cargo de eseripturario cKmstará das disciplinas exigidas pelo art. -\4 do regulamento approvado pelo decreto n. H .136, de 13 de jauciro
de 1915.
§ 2. 0 O jardineiro-horticultor ser.á admittido em commissão, mediante exame de sufficiencia, de accôrdo com as

instrncções expedidas pelo director do serviço.
Art. 6. 11 A estação manterá um .:mrso pratico ocstinatlo
aos lavradores, trabalhadores ruraes c .Jemais pessoas que desejem aperfeiçoar-se nos differentes trabalhos da cstJção.
At·l. 7. Ao director da estação compete:
a) orientar e tlistribuir, ue aecôrdo com o presente regulamento c com as instrncções que foren"l. expedidas pela dircctoria do serviço, tod:os os serviços do campo, velando vela
boa execução dos mesmos; b) organizar livros especiaes para registro de todas a~
culturas e dos diversos serviços technicos, segunda a orde!.n
chronologica, nos quaes serão mencionados todos os phenomenos observados a respeito de cada um delles;
c) velar pelos trabalhos de selecção dos productos que
tiverem de ser cultivados para distribuição nos termos da
letra f) do art. 2" deste regulamento, providenciando no sentido de Eer-em as plantas e sementes acompanhadas de etiqúetas com indicaeão dos respectivos non'es e de instrucçõcs
impressas sobre o modo de semeadura ou plantio approvadm;
pela Directoria do Serviço;
d) fiscalizar cuidadosamente o serviço de distribuição de
plantas e sementes. wfim de evitar, na embalagem, a tran.srnissão de germens, grãos, rhizomas c plantas nocivas, belll
cor11o a propagação de insectos c parasitas damninllos;
e) notificar á Directoria do Scrviç'o o apparccimcnlo de
QUalquer n-:'ole.stia ou praga nas cultul'as da estação, rmnettendo specimens de plantas atacadas o enfermas, afim de se.
rem c-onvenientemente estudadas;
f) velar pela integridade, pureza e sanidade das scmcnfp.s e plantas dos viveiros;
g) informar á Directoria do Serviço, õ'om antecedencia,
snbrn as quantidade~ c qualidades de plantas c sementes quP.
a esi a~;ão poderá produzir;
h) remetter á DiT·ectoria do Serviço, quando realizada~
as colheitas, os resultados alcançado:;; c:orn os mcthodos empregados nas ;plantaçõe~ da •estaç·ão;
i) organizar amostras de producLos da estação, destinadas
ao Museu Agrícola da Directoria do Serviço;
0
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j) promover conferencias, exposições de productos e concursos sobre assumptos praticos relativos aos trabalhos da
Pstação, com autorização da Direcloria do Servi co;
k) \~onvidar, em nome dn Direcboria do Serviço c com
autori:mção desta, com a precisa anLec~dencia, oH agricultores
das viziuhan~.;as para as~istirern ás expcrierwias e eoncnrsos
de machinas, e:xposil.;ões de produ dos, con l'cr,mcias, de., quo
se n~alizarem no estabelecimento;
l) fazer escripturar, com a nuúur elareza e exactidão, a
receita c a despeza de cada .cultura, de modo a se poder apreciar o rendimento preciso das colheitas e em·do de prnrlneção
das sementes;
rn) pedir autorização para a venda dos prndndos niilo
flcslinado." á disl ribuição gratuita, rceollwndo a respr.etiv;•,
J'I'IHia na fúnua do regulamento do Codigo de Contabilidade;
n) rubricar os livrios do contabilidade e os rofcrontes. ú :i
(I i vt•t'HaH jnstallal,'ões c depcndcncias do est.abclecin~.cnf o;
o) enviar á Directoria do Serviço, até o dia 15 de cad:.
J~>ez, de accôrdb com o modelo approvado por c0La, Ltrn boletim mensal sobre os trabalhos da estacão, além de um dr-'''llltHLauciado relatorio annual, apresentado até \fins de .ianeiro do anno seguinte, e mais as informacões que ll!c forem
:-;oi ieif.udas pela referida directoria;
,
p) dirigir e orientar o curso pratico de que 1 mia o arligo 6°, enviando annuahnentc á Directoria do Serviço o
rnspcel ivo programma;
q) permittir, com autorização da Directoria dQ Serviço,
quo os interessados frequentem o curso pratico c assistam aos
diversos trabalhos technicos da estacão;
r) visar o ponto do pessoal.
Art. 8. Ao auxiliar-agronomo compete:
a) substituir o director em seus impedimentos eventuaes;
b) a direcção do tr~palho agrario e do respectivo pessoal;
c) a fiscalização de todos os serviços de ratearia, semeàdura, plantação, amanho e colheita de productos e sua conservação;
tl) a dosagem dos adubos e a IWe11aração das misturas que
devem ser empregadas em qualqu~r cultura, de accôrdo com
as instrueçõcs do director;
c) o registro. nos livros especiacs de que ti· ata a InLtra b
elo art.. 7°, de todos os factores concernentes aos trabalhos e
ticrviços exeçutados no preparo do sólo, semeadura, amanhos,
tratamento preventivo e curàtivo das plantas doenff's colheita,
lH'ndieiamento e conservação dos productos;
'
f) o estudo methodico, em parcellas separadas, das novas
r11Hnras a introduzir;
y) a contabilidade ag1·ieola do estabelecimento e ludo que
a nlla se referir;
h) manter soh sua guarda c responsabilidade lodo o malc·r·ittl, inclusive os produc_los das differentes colbeita8;
i) velar pela boa ordem dos trabalhos que lhe são affeef os, n2anter a disciplina do. pessoal c impedir qualqtwr deprccta.:çao nos terrenos da estaçfw, cnmi)l'indo e fazendo cumprir
as ordens do director;
.i) prestar p~·omptamente ao director todas as informações
Ycrbacs ou escr1ptas que lhe forem solicitadas sobre objccto
0
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de servil.;o a seu cargo ou qualquer assumpto que a elle se
referir;
/c) propor ao director todas as medidas c providencias que
julgar necessarias ao bom andamento dos trabalhvs a seu
cargo;
. ~
l) aqxiliar o director no curso pratico, expos1çoe-s e concursos a que se refere Q pr·csente regulamento;
nt) dirigir pessoalmente o serviço agrario, quando forem
applicados instrumentos de difficil manejo;
n) encer-rar o ponto do pessoal.
Art.. 9. 0 Ao apicultor compete a dir~cç~o do colme~l modelo, imprimindo-lhe a di!·ccção que fol' HHhcada pelo dtrect.m·
e fiscalizar todo o pessoal do serviço a seu cargo.
Art. 10. Ao escripturario compete executar todo o trabalho de expediente e de contabilidade administrativa da estação c auxiliar a escripturação agrícola d:) mesmo.
Art. t 1 • Ao jardineiro-horticultor compete a execuçãt1
dos trabalhos da horta, do pomar e parques. comprehendendJ
Q serviço de estufas e estufins, abrigos e operações de multiplicação e tratamento das plantas mcdicitmes ou exotica~,
imprimindo-lhe a orientação que fôr indicada pelo auxiJiaragronor.w c fiscalizando todo o pessoal a seu cargo.
Art. :12. Farão parte da estação o campo de experimentação, que pertencia ao Instituto Biologico da Defesa Agri··
eola, as secções de viticultura e colmeal mc•delo; f'lS terreno.;
occupados pelo campo de sementes da ext.incta Superintenoencia de Sementeiras; o edificio e terrent'S da secção pertencente á Escola Superior de Agricultura, e os terrenos que
foram occupados pela secção do fumo.
Art. 13. O horario de serviço da esta::ão será o mesm1;
que for fixado para os campos de sementes.
.
Art. 14. O director, auxiliar-agronomo, apicultor e jardineiro-horticultor terão rcsidencia obrigat3ria na estação.
Art. 15. Ficam extensivas á estação ai3 disposições dos
nrts. 76 a 84 do regulamento approvado pelo decreto numertt
H .436, de 13 de janeiro de 1915.
~aragr~pho U!lico. As pel)aS de adverfún_cias e reprehensao serao apphcadas pelo d1rcctor da estaçan. O directo1'
do serviço poderá appliear além dessas penas, a de suspen···
são até 15 dias.
:Art. 16. Os funccionarios da esta~ão J:;e•:ceberão os ven··
cimentos da tabella annexa.
Art. i 7. Ao funccionario em serviço fór:l da séde da eg ~
b;ção poderá .o !flinistto ,..arbitrar, quand~) o julgar conve.
mente, uma dmr1a que nao excederá de 20$000.
Art. 18. As duvidas que porventura se ~uscitarem na exeCl!Cão deste regulamento serão resolvidas Pl1 l? decisão do mi..,
znstro.
Art. 19. Revogam-se as disposições em contrario.
~io de Jan~iro, 5 "~ '10vembrº de {924. ~ ~liguel Calmon
du Pt.n e AZmet.da. .
·
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EXECUTIVO

VENCIMENToS'

A QUE SE REFERE O ART.
REGULAMENT()

16

Ordenado
Gralifieacão
Director • • • • • . • • • . •
6:400$000
3 :200~GOO
Auxiliar-agronomo. • • 4:800$000
2:400$000
Apicultor . • • . • . • • • •
lt :000$000
2 :OQO$COO
J<:~cripturario • • • . • •
3:200$000
1 :üOü$000
Jarclineiro-horticultttt' (:.mlario mensal de 250$):
Rio de Janeiro, 5 de ncvemhro de Hl2-l. -

DESTE

'llotal
g 600$000
7 2.00$000

6 000$000

4 800$00(}
3 000$00 1.1

Miau.el Calmon

dll Pin e Almeida.

DEG11ETO N. 16. üô4 -

Des'iauu

DP. 5

DI~

NOVF.l\mno DF. 192·1

oaleria.~ da Casa de Cc1'rccçlio co,miO
plli'lt df'/cnçtio jJOí' l'{fcito do rstado

1n·uwo privati1irt.
rf, . .~;itin

O Prr~idenf o da Repnblica. do~ Estado~ llnirln~ do nrasil,
tendo em vista o disposto no art. ~n. ~ 2", n. r da ConstiLuic.;ão Federal e em virt1ude do art.. lt8, n. I, da nw~ma ~onsti
tuição, resolve, emquanto pern·anecfll' a situação anot'n'lal que
determinou a de-cretação do estado de sitio e (t viRla na~ eircmnstnncias especiaes em que .se encontra o GoYernn para. ter
em .segnrança os presos pol iticos, designar .as galPl'ias RuperiOI'es nove: e dez da Casa de Correcção, inl~irarr:·1~nte indcr•endent f'S e s·eparadas nas galerias destinadas aos presos commnns, para. logar de detençã·o privativa e provisoria de pessôas accusadas de erimes políticos e qu('l t iH~rf'm df' soffrer
PS~a repressão.
Rio de Janeiro, 5 de novrrrbro de 1924, 103° da Indepencia e 36° da Republica.
.
ARTHUR DA e.IJ..VA BIZRNARDES.

João Lttiz Alves.

EXMO. SR. PRF:SIDENTE DA REPUDLICA.

No programma de governo com que se aprcscn tou, em
19 de outubro de. 1922, aos suffragios da Nnçü.o, prcconisou
V. Ex. a necessidade da reforma do nosso direito penal, na
qun1 inc1nitt o «regimen penitenciaria agrícola e do trabalho em
obras publicas, organizando o peculio dos detentos com parte
do producto do seu trabalho, creando a suspensão da conde-
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mnação; regulando o livramento condicional, de modo a .restringir o uso dos indultos, cujos inconvenientes são notorios ».
Já tenho, em mais de um documento, posto em fóco as
difficuldades encontradas para a reforma do nosso Codigo
Penal c apontado o unico caminho capaz de conduzir á sua
realisação.
Infelizmente, causas varias têm impedido que o Congresso
Nacional providencie sobre o momentoso problema, para que
sejamos um «povo verdadeiramente policiado ».
E' dever nosso continuar a reclamar-lhe a solução.
Emquanto, porém, esta se protella, é possível felizmente,
graças á lei n. 4.577, de 5 de setembro de 1922, ir realisando
reformas parciaes ou a regulamentação de preceitos legp,es
existentes, em ordem a melhorar o nosso regimen penal. A isso
tenho dedicado o meu esforço, em cumprimento do progran1ma
rle governo de V. Ex ..
E' assim que V. Ex. já estabeleceu, com geracR applausos,
os princípios modernos da responsabilidade criminal dos menores e o systema repressivo e reformativo a applicar-lhes e
já decretou, com evidente exito, o instituto da suspensão da
condemnação penal.
Na exposição de motivos, com que submetti á deliberação de V. Ex. o projecto de regulamento da condemnação
condicional, annunciei que, em breve, apresentaria o relativo
ao livramento condicional.
Venho desempenhar-me desse compromisso.
O projecto, que ora entrego á sua decisão, foi, como aquelle,
organisado por uma commissão de competentes, composta
dos Drs. Candido Mendes de Almeida, professor da Faculdade
de Direito da Universidade do Rio de Janeiro, Astolpho
Vieira de Rezende, notavel advogado e consultor geral interino
da Republica, José Candido de Albuquerque Mello Mattos,
Ilustrado juiz de menores e tambem professor de direito, e
Joaquim Henrique Mafra de Laet, competente e culto pro~
motor publico do Districto Federal, aos quaes, com a devida
venia, consigno aqui os meus agradecimentos pela proficiente
e desinteressada collaboração com que me hão assistido.
Da exposição de motivos com que justificaram o seu tra~
balho, e que farei publicar, extracto os seguintes pontos justificativos do projecto :
I. O livramento condicional, instituído em 1853 nrt Inglaterra, em 1862 no Saxe, em 1868 no Cantão de Argovia,
em seguida, nos demais cantões suissos, em 1869 na Servia,
em 1871 na Allemanha, en 1875 na Grecia, em 1881 na Hollanda, em 1885 na França, em 1888 na Belgica, em 1889 na
Italia e definitivamente implantado en1 1899 em todos os
Estados da união Americana, adaptado afinal por todos o
povos cultos, foi consagrado no nosso Codigo Penal de 1890,
arts. 50 a 52.
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II. A êxperiencia tem demonstrado as vantagens do
instituto, tendo em vista os fins do regimen penitenciaria moderno, como o encara a scienoia, para a qual a pena não passa
cle nm remedio para a reforma moral do criminoso.
A creação do Codigo Pe11al de 1890, porém, por falta de
regulamentação, procrastinada como a da implantação do regirnen penitenciaria que aquellc Codigo instituio, nilo tcye
até hoje applicação.
III. Apesar das lacunas do regimen penitenciaria, nada
hupede a pratica do livramento condicional como o reconheceu
a lei n. 4.577, de 5 de setembro de 1912, deRde que elle seja
cercado das garantias que o projecto, cotn muita felicidade,
instituio.
Estas garantias residem:
a) na exigencia de cumprimento de mais de metade da
pena, sendo elle, em certa parte feito em penitenciaria agrícola
ot 1 em trabalhos de utilidade publica;
b) no limite de quatro annos das penas susceptiveis do
beneficio, limite que o Codigo fixava em seis annos e a Commissão em tres, adaptando o projecto um tenno medio;
c) na prova de botn comportamento, indicativo de regeneração;
d) na necessidade de ser a concessão precedida de infm·mação minuciosa e favoravel do Conselho Penitenciario, constituído de fórma a assegurar o rigor e a imparcialidade dos
seus actos ;
e) na competencia exclusiva do Poder Judiciario para
autorisar o livramento condicional;
f) no recurso concedido ao Ministerio Publico contra a
roncessão;
g) na vigilancia permanente do liberado e na assistcncia
que lhe deve ser dada;
h) na revogação do beneficio, no caso de nova infracção
penal pelo liberado.
IV. Cercado dessas garantias, como estimulo fecundo á
regeneração do criminoso, o livramento condicional é um
substitutivo salutar do uso, por vezef; inconveniente, dn commutação das penas pelo poder executivo.
Eis porque tenho a honra de submetter á alta consideração de V. Ex. o projecto qUe regulamenta o livramento condicional no Brasil. ;
Hio dP .la·Iwiro. 5 dP Jwn•mln'n dr 1Ç):?ft. --

.TtHÍIJ Lui~

A.Z.NJs.
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.
DECRETO N. 16.665

~DE

6

D& NOVEMBflO DE

1924

Regula o livramilnto condicional

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da auctorisação constante da lei n. 4.577, de 5 de setembro de 1922, e da attribuição que lhe confere o art. 48,
n. 1, da Constituição Federal, decreta:
Art. 1°. Poderá ser concedido livramento condicional a
todos os condemnados a penas restrictivas da liberdade por
tempo não menor de quatro annos de prisão, de qualquer natureza, desde que se verifiquem as condições seguintes:
1.• Cumprimento de mais de metade da pena;
2.• Ter tido o condemnado, durante o tempo da prisão,
bom procedimento indicativo da sua regeneração;
3.1\ Ter cumprido pelo menos uma quarta parte da pena
em penitenciaria agricola ou em serviços externos de utilidade
publica.
Paragrapho unico. Não prejudicará a concessão do livramento condicional o facto de não ter sido o condemnado
transferido para penitenciaria agricola, ou empregado em serviços externos de utilidade publica, si essa transferencia ou
emprego não se tiver dado por circumstancias independentes
da sua vontade. Neste caso, porém, a concessfio dependerá
do cumprimento de dois ter~·os da pena.
Art. 2°. As condições estatuídas no artigo anterior serão
verificadas pelo Conselho Penitenciaria, constituído pelo pro-.
curador da Republica, por um representante do Ministcrio
Publico local e por cinco pessoas gradas ele livre nmneação do
Presidente da Republica no Districto Federa 1 e Territorio
do Acre e pelos Presidentes ou Governadores nos Estados,
onde não houver penitenciaria federal, escolhidos de preferencia tres membros dentre professores de direito ou juristas
em actividade forense, e dois dentre professores de medicina
ou clínicos profissionaes.
. § 1°. Nas secções em que houver n1ais de um procurador
da Republica funccionará o que tiver a seu cargo as questões
criminaes, e não havendo discriminação, o primeiro procurador.
§ 2°. O representante do Ministerio Publico do Districto
Federal e do Tcrritorio do Acre será designado pelo respectivo
procurador geral.
§ 3°. A funcção de membro do Conselho Penitenciaria
será gratuita e considerada serviço publico relevante.
§ 4°. A presidencia será exercida pelo membro elo Con~
sell10, designado pelo Governo respectivo, cabPndo a substituição ao mais antigo, na ordem da data do termo de posse do
cargo, e ao mais idoso, entre os de posse da mesma data.
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§ 5°. O Conselho Penitenciaria poderá funccionar com a
presença de cinco dos seus ~embros, inclusive o presidente.
com direito de voto, ·deliberando por maioria.
§ 6°. Servirá de secretario o director do estabelecimento
penitenciaria civil para homens da Capital Federal ou ,dos
Estados, competindo-lhe a guarda do archivo do Conselho o
à~ providencias relativas á execução das deliberações.
§ 7°. Deverão sempre assistir ás sessões do Conselho
Penitenciaria o director e o medico do estabelecimento penal
em que se acharem os condemnados, sobre os quaes haja de
deliberar o Conselho Penitenciaria, afim de que possan1 prestar
informações.
Art. 3 °. São attribuições do Conselho Penitenciaria:
to. Verificar a conveniencia da concessão do livramento
condicional e de indulto, afim de serem promovidas as necessarias providencias, a requerimento do preso, representação
do director do estabelecimento penal, ou por iniciativa propria
elo Conselho;
2°. Visitar, pelo menos uma vez por me?., os estabelecinlentos penaes da zona da sua jurisdicçã.o, verificando a bôa
execução do regimen penitenciaria legal e representando ao
Governo respectivo, sempre que entender convenient.t> qualquer
, providencia;
3°. Verificar a regularidade da. cxect tção das condiçõe.~
in1postas aos liberados condicionaes e aos egressos lor.ali7.arlos
em colonias de trabalhadores livres ou em serviços externos,
providenciando como fôr conveniente;
4°, Apresentar annualmente o relatorio dos trabalhos
effectuados.
Art. 4°. Para os effeitos da concessão do livramento condicional deverá ser apresentado ao Conselho Penitenciaria
pelo director do estabelecimento penal um relatorio qne versará sobre o seguinte:
1°. Circumstancias peculiares á infracçã.o da lei penal
que possam concorrer para apreciação da índole do preso;
2°. Caracter do liberando, revelado tanto nos antecedentes,
como na pratica delictuosa, que oriente sobre a natureza psychica c anthropotogica do preso (tendencia para o crime, in..
stinctos brutaes, influencia do meio, co~tumes, gráo dP- cmotiYidadc, etc.);
3°. Procedimento do sentenciado na prisão, sua docilidade
ou rebeldia em face do regimen, aptidão para o trabalho e
relações com os companheiros c funccionarios do estabclecitnPnto;
4°. Relações affectivas do sentenciado (familia, amigos,
etc.)
so. Situação economica, · profissional e intellectual do
preso;
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_ 6Q. Seus projectos pará· depois do livramento, especial·
tnenta futuro meio de vida. ·
Paragrapho unico. Em caso de iniciativa do Conselho
Penitcmciario, o director do estabelecimento penal deverá egual~
ffi6llte apresentar o competente relatorio, dentro ue um mez,
e, não o fazendo, o Conselho deliberará livremente.
Art. 5°. Para esclarecimento sobre a concessão do livramento condicional, deverá o director do estabelecimento penal
consignar as suas observações successivas a respeito de cada
preso em livro apropriado, que será presente ao Conselho.
sempre que o pedir.
§ 1°. Cada preso deve ser objecto de um promptuario,
com a especificação das indicações de sua identidade, dos seu~
precedentes, da copia da nota de culpa, do relatorio policial~
das cornmunicações administrativas e judiciarias, da guia de
sentença condemnatoria, photographia renovada periodicamente, resumo do processo e observações que puderem ser
feitas sobre o seu caracter, sua vida na prisão e mais elementos
de informação sobre a sua individualidade.
§ 2°. Do promptuario devem constar os boletins medico
e psychico, destinados a individualizar o tratamento regenerador do internado e determi:11ar o gráo de sua responsabilidade.
Esses boletins serão renovados sempre que occorrerem quaesquer perturbações de saude ou manifestações psychicas anorrnaes.
§ 3°. O promptuario deve ter o mesmo numero do preso;
e, sempre que, depois da soltura definitiva, este regressar por
motivo de nova infracção penal, deve ser iniciado novo prom~
ptuario, tomando o preso novo numero, mas aggregando-se ao
novo o promptuario anterior.
§ 4°. Si o regresso fôr apenas por motivo de transferencin
de hospital, de manicomio ou de outro estabelecimento -penal,
ou por infracção das disposições do livramento condicional,
continuará o preso com o mesmo numero e com o mesmo pt·omptuario.
§ 5°. A numeração dos presos em cada estabelecimento
penal deverá ser sempre seguida, não podendo ser, em caso
algum, dado a Ufil novo recluso numero anteriormente utilizado.
§ 6°. Em caso de transferencia do preso de um para outro
estabelecimento penal, a guia de transferencia deverá ser acompanhada de um resumo do promptuario, com a indicação summaria dos documentos relativos, afim de ser facilmente attendida a requisição da copia integral de qualquer delles.
Art. 6°. O Conselho Penitenciaria, ao verificar as con~
dições de cada preso, deverá ter sempre em vista que o livramento condicional se destina a estimular o condemnado a
viver honestamente em liberdade, reintegrando-se pouco a
pouco na sociedade dos homens livres, mantido porém o temor
da sua nova reclusão, caso não proceda satisfactoriamente. ,
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Art. 7°. O livram~to condicional deverá; sempre que fOr
possivel, importar tia transferencia do liberado para colonia
de trabalhadores livres, onde lhe poderá ser concedido um lote
de tetTa, cuja propriedade poderá adquirir mediante condiçõe~ moclica~ c pagamentos parcellados, sendo-lhe licito
1ransferir para ahi a familia. '·
·
Art. go. O livramento condicional s6 poder{t ser concedido
por sentença proferida nos proprios autos do processo crime,
pelo jniz ou presidente do tribunal perante o qual tiver sido
realizado o julgamento, em primeira ou em unica instancia,
ou pelo juiz das execuções ~riminaes, onde o houyer, e em .c':jo
cartorio ou secretarifl. deve achar-se o processo, sem preJUlZO
da competencia do juiz federal.
§ to. O pedido de concessão será encaminhado por officio
do presidente do Conselho Penitenciaria, instruido com a~
copias da acta de deliberação do mesmo Conselho c do relRtorio informativo, que tiver sido apresentado.
~ 2°. Depois de juntos aos autos do processo critne o
ofíicio de solicitação com os documentos, e do parecer do representante do Ministerio Publico competente, o juiz on o
presidente do tribunal proferirá a sentença, cabendo da concessão recurso com effeito suspensivo.
Art. 9°. O juiz submetterá o liberado ás condições qtw
lhe forem convenientes, taes como: submissão a um patronato,
observancia de certas regras de comportamento, prohibição
de morar em determinado logar, abstenção de bebidas alcoolicas, adopção de meio de vida honesto, dentro de praso fixado.
Art. 10. O livramento condicional será subordinado á
obrigação de fazer o condemnado as reparações, indemnizações ou restituições devidas, bem como de pagar as custas
do processo, salvo caso de insolvencia provada e reconhecida
pelo juiz, que poderá fixar praso para ultimação desses pagamentos, tendo sempre em attenção as condições economicas
ou profissionaes do liberado; o que tudo deverá ser apreciado
na sentença.
Art. 11. Si fôr concedido o livramento condicional, deverá a auctoridade jud.iciaria expedir guia com a copia integral
da sentença para a sua execução.
Art. 12. Em caso algum poderá o livramento condicional
ser concedido por acto de qualquer auctoridade administrativa,
nem sem prévia audiencia do Conselho Penitenciaria, sendo
nulla de pleno direito e inexequivel a concessão dada com preterição dessa fonnalidade e das constantes do art. go e sens
paragraphos.
Art. 13. O. livramento condicional será effectuado em
dia marcado pelo Conselho Penitenciaria, solemnemente, para
estin1ulo da regeneração dos outros presos, observando-se o
seguinte:
1°. A sentença será lida pelo presidente do Conselho Pe-
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nitenciario ,na presença dos demais presos; salvo motivo rele:
vante;
2°. O director do estabelecimento penal despertará a
attenção do liberando sobre as condições a observar no goso
dessa liberdade limitada;
3°. O preso deverá declarar si acceita as condições impostas, do que tudo será lavrado, em livro proprio, o competente termo, por elle subscripto, do qual se lhe dará copia authenticada pelo director do estabeleimento penal, devendo ser
outra copia remetticla ao juiz respectivo para ser junta ao processo penal.
Art. 14. O liberado receberá, ao sahir da prisão, uma
caderneta, que será obrigado a exhibir á auctoridade judiciaria
ou administrativa que a requisitar. Essa caderneta conterá:
1°. A reproducção da ficha de identidade e o retrato do
preso;
2°. o texto elos arts. 1°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°,
16° l7o 18° 19° 20° 21° e 22° deste decreto·
' 3°. A se;,_tenÇa q{te conceder o livrament~;
4°. As condições impostas ao liberado.
Art. 15. O liberado ficará obrigado a communicar mensalmente ao director do estabelecimento penal, de on.de sahir,
a sua residencia e occupação, salario ou proventos de que viva,
economias que conseguir depositar, difftcnldaclcs con1 qm: lni:ar
para manter-se.
Art. 16. O liberado ficará sujeito á vigilancia do director
do estabelecimento penal, de onde sahir, att."{iliado pelo Patronato Jurídico dos Condemnados e pelo Patronato das Presas
no Districto Federal, e pelos patronatos analogos nos outros
pontos do territorio nacional.
Art. 17. Essa vigilancia terá os seguintes effeitos:
to. Proh.ibir ao liberado a residencia, estadia ou p::tssagem
em certos locaes não permittidos pela sentença;
2°. Ordenar visitas e buscas nas casas dos liberados, sem
limitação alguma em relação ao tempo em que puderem ser
feitas, e sem dependencia de prova ou de expedição de mandado
especial;
3°. Deter o liberado que transgredir as condições constantes da sentença, até ulterior deliberação do Conselho Pcnitenciario, a quem dará logo conhecimento do facto.
Art. 18. Verificando o Conselho Penitenciaria que o liberado
transgrediu qualquer das condições impostas, poderá, conforme
a gravidade das faltas, representar ao juiz respectivo, pedindo
a revogação do livramento condicional concedido c a volta
do liberado á prisão de onde sahiu, ou a outra mnis severa.
Art. 19. Praticada \f)elo libentdo nova infracção penal,
pod.erá o juiz, ouvido o Conselho, mandar rf'co1hc1-o ao estabelecimento penitenciaria, que melhor conyenha, quer durante
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o novo processo, quer depois delle; devendo, porém, sempre
terminar primeiro o tempo da pena da infracção penal anterior,
sem direito algum a qualquer regalia, nen1 mesmo a manutenção na classe em que primitivamente se encontrava ao
tempo ela concessão do livramento condicional.
Art. 20. O livramento condicional será revogado:
1". Si o liberado vier a ser condcmnado por qualquer iufracção penal, que o sujeite a pena restrictiva da liberdade;
2°. Si não cumprir as condições que lhe ti verc1n sido
impostas na sentença.
Art. 21. Em caso de revogação do livra1nento condicional,
não será computado na duração da pena o tempo etn que o
liberado esteve solto, não correrá prescripção, nen1 se lhe con...
cederá 1nais aquelle beneficio.
Art. 22. Expirado o praso do livramento condicional, sem
revogação, a pena se terá por cmnprida.
Art. 23. Revogam-se as disposições em conLrariu.
Rio de Janeiro, 6 de novembro de 192<1, toJo da Indcpendencia c 36° da Republica.
ARTllUR DA SILVA BERNARDES.

] oão Lwiz Jllves.
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Concede á Com}Janh-ia 1\'acional de Seyu1·os 1'pira11ua wtlorizaçiio para operm· em se(JU1'0S terrest1·es e mal'itinws 1:
approva os seus cstat'u.tos approvados pelas asse mbléas ocracs e;r,lrao1'dinarias 1·ealizadas em 19 d~'J março c 5 de :sctcmúl·o de f!Jz.f

O .Pre::;itlenln tla H,cpublica dos Estaclm; Uuidos do Brasil:
allendcndo ao que requereu a Companhia Naeional de Seguros Ypiranga, antiga Companhia Nacional de Set;uro.:; Operarios, sociedade anonyma eorn ~écle nesta Capital, re::)olve apr:.roYar f~S .sçus esta.tulm;, adoptados pelas assembléas gerae3
extraorclmarias realizadas em 19 de março e ú de seternbro
do anuo corrente, e conceder-lhe autorização para operar eru
f;c~uro::; c ,resegt~ros terrestres c rnaritimos, tlepuis de nreen,·.lutlas a~ formalidades do regulamento appl'uvado pelo dcet·eto
Jt. 1Lú93, de :.H tlc dezembro de 1920~ ao qual fiea ~ujeita,
hem .como ás leis c regulamentos que forem expedido:-; sobre
o obJeeto das suas opcra.,;ües, mediante as dau~ulas aiJaixo ·
I

.\ companhia fará no 'Jihesouro Nacional, Llc aeeúrtlo wm
art.. ~o tlo decreto n. H. G~l;l, ·de ~i de dezemb1~u de J 9:!0,
o Jepusii.o de duzentos_ contos de r<~is (200: 000$000), para gaJ'?J~lla das suas operaçoss no ramo de seguros terrestres e mal'It!mos ..
·
11
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. O capital destinado á nova carteira será de mil e quinhentos contos de réis do se4- capital subscripto, com a terc'l
parte já rêalizada.

Tff
A 11ova cal'teira de seguros e reseguros terrestres e rnaritimos será inteiramente independente da de segu1:os cgntra
accidentes em trabalho, já explorada pela companhia, nao só
com referencia ao capital, fundos e reservas d~ cada uma,
corno á escripturacão, nos termos do art. 2" do decreto nu-mero l ·L Gfl3, de iH Je dezembro de 1920, Rendo 9ue as •~es
pezas forl'adamente communs, taes como honorarws de directores, 1 do membros do conselho fiscal, de alugueres de casa
l'· outraH serão divididas pelas carteiras exbtcntcs na propor ...
cão das respectivas receitas de prcmios.

IV
A J•cscrva esta lutaria. a qufl so refere os arts. 33, § 2".

e 3,j dos estatutos, será tirada, na fórma dosse ultimo dispo-

sit.ivo, dos lucros liquidas verificados annualmentc no ramiJ
de seguros terrcstl'e~ c maritimos.
Rio de Janeiro, 7 de novembr·o de Hn~. 103" da Iude~
pcndeneia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio Vidal.

:DECRETO N. 16.667

__,DE

12 DE NOVEMBRO DE 1924

Approva o projecto e o._orçamento na impo1·tancia de 1·éis
946:939$701 (novecentos e quarenta e seis conto.s novecentos e trinta e nove mil setecentos e um ré'is), para as
obras de 'modificação do ramal do Rio Ncm·o, da Estrada
de Ferro do Parand
O 'Presidente da ll.epublica dos Estado~ Umuos do Brasil,
tendo em consideração c que propoz a lm;pcctoria Federal das
Estradas em officio n. 005/s, de 4 de outubrú findo, e em vista
do disp'OSto na lettra b da condição ;QUinta da portaria de 21
de janeiro de 1921 e na clausula VIII do termo de revisão approvado pelo decreto n. 16.256, de 12 de dezembro de 1U23,
decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de accôrdo com os documentos
que com ~ste baixam, rubricados pelo director geral de Expediente do Ministerio da Viação e Obras Publicas, o projecto
e o orçamento, na importancia de 946 :939$701 (novecentos e
quarenta e seis contos novecentos e trinta o nove mil setec(mtos e um réis), para a modificação do trecho comprehendido
entre Noyo Capivary e o kilometro .18,0195 do ramal do Rio
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Negro, da Estrada de Ferro do Paraná, de que é arrendataria
u Companhia Estrada de Ferro S. Paulo-Rio Grande.
Art. 2 . ., ·As despeza.s realmente effectuadas com a referida modificação correrão, até o maximo do orçamento ora
approvado, por t;onta cias taxas addicionaeH a que ."!e refere a
lHH'Iaria de 21 de janeiro de 1Y2L
Ar L 3. o Para conclu~::~ãu tias obras fica fixado o prazo de
oito mezes, a contar da data em que a companhia arrendataria
rccr~bm· notificaç,ão do presHnte decreto.
Rio de .Janeiro, 12 de novembro de l!J!Yt, liJ3r, da Independencia e 36., da Republica.
Ál\'l'HUI\ DA SILVA BEHNAHDES.

Fmncisco Sá.

DECRETO N. 16.668 ·-

DE

12

DE NOVKMBno nE

I H24

Restabelece o lu districto de artilharia de costn

o Presidente da ltepublica dos Estados Uniuos c.lo Brasil,
usando da -aLlribnição que lhe confere o art. 48, n. 1, ua Constituição, resolve mandar restabelecer o 1o districto de artiJimria de Costa, extincto pelo decreto n. 16. 026,". de 25 de abril
de 1923, cujo cummaudo passa a competir cumulativamente.
ao in_spcctor de artilharia de costa.
Rio de Janeiro, 12 de novembro de 1924, 103° da Independencia e 36o da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

Fe1•nando Setembrino de Cm·valho.

DEORlETO N. i6.66U

-DE

12

OE NOVEMBno DB

1U2,í

Amn·o va o 1'C01(,lamento pm•a os exercícios e o combate dai
cavaliaria (3"- edição)

O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
da attribuição que lhe confere o art. 48, n. 1 da
Constituição, resolve approvar o regulamento pm·a os cxere\eios o o combate da. cavallaria (3 .. edição), que com este
Laixa, assignado pelo marechal graduado Fernando Scteml·rino (lo Carvalho, ministro de Estado da Guerra.
Hiu de Jaueiro, 12 de novembro de 1924, lOa" da Indt'IJenJeucia c :JGo da Rcpuhlica.
·
u~audo

Al\'l'HlJlt IJA SILVA BEHNAIUJEB.

Femando Setembrino de Carvalho.
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DECRETO N. ,16.()70-DE 17

DE NOVEM;BRO DE

1924

App1·ora o fleyulamento do Instit-uto Mcdico.-Leyal
do llio de .Janeiro
O P1·esidentc da ltepublica dos Estados unidos tio Brasil:
Ilesolve, de accurdo com o art. T', n. V, tia lei u. 4.632,
de ü de janeiro de 1923, e art. 36 da lei n. tl. 793, de 7 de
janeiro do 1~2-í, app•rovar o regulamento do Instituto MedicoLegal do llio tlc .Janeiro, que a este acompanha, assignado pelo
~Iiuistro da Justiça c Negocios Interiores.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1921, 103° Lla Independencia e .36 11 da Republica.

Anniun DA Sn. .vA BBnNAllDES.
João Luiz Alves"'

Regulamento do Instituto Medico-legal do Hlo de Janeiro
CAPITULO I
:-lATUREZA, FINS E ORGANIZAÇÃO DO INSTITUTO MEDICO-LEGAL DO
1\10 DE JANEIRO

Art. 1. O Instituto Medico-Legal do Rio de Janeiro
constitue uma repartição technica autonoma, administrativamente subordinada ao 1\linisterio da Justiça e Negocios Intcríores.
Art. 2. 0 O Instituto Medico-Legal se destina á pratica das
perícias medico-judiciarias do Fõro e da Jlolieia, nos processos
civis ou criminaes do Districto Federal.
Art. 3, O Instituto 1\l~dico-Legal cumpôt:-se-lHt de:
u) directoria;
~ b) secretaria;
c) laboratorio de toxicologia;
d) laboratorio de anatomia pathologica e microscopia;
e) gabinete de radiologia;
f) necroterio;
o) installações· de clínica medico-legal;
h) bibliotheca;
.
i) museu de medicina-legal;
j) secçã_o de modelagem .e desenho;
k) secçao de photograptua ·
l) lJioterio. .
'
Ar,t. 4_o <? c~n·po de peritos privativos do Instituto ~Íédico·..
Legal e constitui-do:
a) pelos medicas legistas do Iustitu lo;
.b J pcl0s I?rofessores. das cspceialidades da Ji'aculdade de
MediCma ~o ~10 de J.ane1ro e de medicina publica na !i'aculdade de Direito do R10 (!e J a~eiro; - 0
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c) pelos alienistas e Eeus assistent8S da Assi ~,t.pncia a
Alienados. e o director do Manicomio Judiciario.
Jlaragrapho unico. Em todas as pericias funccionará semIH'c, pelo menos, um dos mEJdicos legistas do Instil.ulo .
.Art. 5. Incumbe ao Instituto Medico-Legal pPocede~ a:
a) exames de lesões corporae~;
b) exames de sanidade physica;
c) exames de sanidade mental;
d) exames de autopsias (precedidas ou utio de exhuma«;;ão). e exames eorrelatos, seja em corpos ainda em decomposição, ou Já- em esqueleto:
e) exames de identidade de pessoa (determinação de sexo,
côr, idade, etc.) ;
f) exames t.oxicologicos;
!I) exames de instrumentos vulnerantes, de manchas suspeitas de anatomopathologia, de bacteriologia, ou outros de
laboratorio, necessarios para pes·quisa, demonstração, ou comIH'ovação da existencia de crime ou facto que se presuma criminoso;
h) inspecções judiciaes de cadaver, ou de local, quando
houver duvida ou suspeita de crime contra pessoa.
Art. 6. O Instituto Medico-Legal se•rá installado em edificio proprio, em local, tanto quanto possivel, accessivel ás
autoridades e ao publico.
Paragrapho unico. Além das dependencias necessarias
aos seus trabalhos, terá o Instituto salas reserva·das para as
auto:ridades que presidirem ás pericias.
0

0

CAPITULO li
REGULAMENTAÇÃO DA PERICIA

Art. 7. o As pericias serão requisitadas pelas autoridades
policiaes, administrativas ou judiciarias, directamente ao director do Instituto Medico--Legal.
Art. 8. Realizada a perícia, sl."rá o respectivo laudo, depois de lavrado pelos escreventes juramentados do Instituto,
entregue á autoridade que a requisitou, para julgamento.
Art. 9... As perícias serão realizadas ú luz solar, salvo
<~a:::os de cxcepção, justificados por sua natureza especial, e a
juir.o dos peritos, que deverão, no relatorio, motivar a excepção.
Art. 10. Os peritos poderão requis.itar da autoridade competente indivíduos, instrumentos ou objectos que possam teii
relação com os crimes, assim como esclarecimentos que se
tornem necessarios (processos, observações hospitalares, etc.)
pura orien La cão da pericia.
Art. 11. Nos exames periciues <]UO demandem muit.o
tempo para sua realização, os peritos poderão pedir :~ autoridade eompetcntc prazo necessario para a uvrcscutação du
relalorio.
Art. 1~. Os exames medico-legacs serão realizado~ no loeal mais apropriado ás condições da perícia, preferindo-se,
sempre que possivel, as installações do Instituto.
Art. 13. Nas perícias de sanidade mental, os peritos poderão requisitar da autoridade competente a internação do in!]ividuo a observar em estabelecimentQ apropriado ..
0
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Art. 14. Na pratica das perícias o sigillo é de rigor,
quanto á sua marcha e resultados, não sendo permittida a
assistencia de pessoas estranhas.
Art. 15. Continuarão em vigor, em oaracter provisorio, as
actuaes disposições technicas relativas aos exames periciaes.
<..:API'rULO IH
EXAMES NO VIVO

Art. 16. Os exames de corpo ri e delicto nos casos de lesões
corporaes. defloramen~to, pre·n!h·ez, part.o, aborto, estupro e attentado ao ptu.lor e os exauws de sanidade mental. sanidade
physica. idade, validez e identidade rle Pt'SRoa .serão sempre
feitos na séde do Instituto, onde se apresentará o paciente.
Paragrapho unico. Nos casos em que, por impedimento
do paciente, o exame tenha de ser feito em domicilio, a autoridade fornecerá t.odas as informações necessarias á perfeita
orientação do perito.
CAP11'ULO IV
EXAMES NO CADAVER

Art. 17. Os exames cadavericos são de duas especies:
a) autopsia propriamente dita;

b) simples •exame exte.rno do cadaver (inspecção externa).
Art. 18. A autopsia deve sel' praticada:
a) nos casos de crime. ou ·suspeitn. de crime, e abra;ngerá,
então, pelo menos, as tres grandes cavidades (craneana, thoracica e abdominal):
b) nos casos de suicidio ou accidente, quando a causamorti.~ só possa ser precisada pela inspecção interna;
c) nos casos em que os peritos ou a autoridade a julguem necessaria para elucidação de questões cspeciae~
(concausas).
§ 1.0 Nos casos das alíneas b .e c a autopsia poderá ser limitada a uma ou duae cavidades.
§ 2. O simples exame externo do cadavcr {inspec(jão externa) bastará nos casos de morte violenta, sem responsabilidades a -spurar, e quando as lesões externas permittam
diagnosticar a causa-mortis .
Art. 19. As autopsias deverão ser feitas, ordinariamente,
depois de decorridas, pelo menos, sris horas do obito.
Art. 20. A autopsia poderá fler retardada quando houvet·
conveniencia para a justiça; nesse caso a conservação do cadaver deverá ser feita em camara frigorifica.
Paragrapho unico. Em casos especiacs, verificada de
m~~tJI). nb~olnfo a r~al_idactc da mol'l e, P.od~rão os pedlos prescuullr rlo prazo mm1mo do csppra (seis horas) para realizar
a autopsia, dando, por escripto, as razões porque assim procederam.
Art. 21. Em hypothese alguma, autopsias ou inspcccõe~
exteri!aS poderão ser feitas á noite.
0
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Art. 22. As autopsias deverão ser feitas sempre no necroteiro do Instituto c nunca em domicilio.
Exceptuam-se :
a) os •casos de autopsias, prcC<edidas de exlnunação, as
quat•s deverão ser feitas no respc.ctivo comitcrio;
b) os casos occorridos em zona rural ou suburbana,
quando seja difficil a remoção do cadáver para o necroterio
do Instituto, devendo, onf ão, ser realizada a autop~ia no cemiterio mais proximo.
Art. ~3. Nos casos de morto violenta, afastada a hypothese
de crime, e . quando ·o simples exame externo baste para as
respostas aos quesitos, ess0 exame poderá ser feito em domicilio, por cont~essão especial da autoridade, c de accôrdo
C·Om os perit.os, que deverão, si julgarem necessario, e·xigir
a remoção do cada ver para o ne.croterio do lnstitu to, afim
de ser autopsiado.
Art. 24. 10 ·estado adeantado de putrefaccão não constitue,
por si só, motivo de excusa á pratica de autopsia, poi.s que em
qualquer l1poca é vossivel colher, de um cadaver. informes
uleis fl Justiça.
Art. 25. O neeroLerio do lnstituto não rocelJ.erá 1\adavere:;
para simples verificação de obilo <nos casos de morte sem as-.'
sistencia medica) ou para autopsias clinicas (nos casos de obito em estabelecimentos hospitalares.) .
Art. 2·6. Os cadaveres do indiYiduos victimas de nwrt.e violenta, quando encontrados na via publica do perímetro urbano,
serão recolhido~ ao necrolerio do lnstituto. Quando o encontro
!:ie der em zona rural ou suburbana afastada, o cadaver será removido para o deposito do cemiterio mais proximo, e ahi será
examinado.
Art. 27. No caso de autopsia, precedida de exhumação, dará
a autoridade i.('da~ as provideneia::~ necPssarias, estabelecendo,
de aceôrdu com os plerito:;, dia c hora para sua realização a
formulando ns quesitos.
At'L 28. No sentido do melhor l'cprescnlar as lesões eucont.radas no eadaver, os })eritos, sempre que possivel, deverão
juntar ao auto, rubricaJndo-a::;, provas phot,ographicas ou
desenhos schmoaticos dessas lesões.
Art. :2D. As insrH'cçõrs judieiaes de local scdio realizarlas
pnt' um ou mais prritos, que se farão aenmpan:har do photographn e mais pessoal e material necessario.
Du que huuver·em visto e feito mandarão os pcr·itm; lavrar
UIIJ auto eireumstanciado, com respostas ao~ quesitos fornntladm;, acompanhado de provas pholographica~, desenhos
uu se h emas elucidativos.
'
"\rt. 30. A requisição de pet·i!os, para esses casos. será feita
pelo meio mais rapido, devendo a autoridade providenciar immediatamentc •p•ara o isolamenJo do corpo e para que os ob.iectos encont1'ados no lueal sejam conservados intactos alt1 a
chegada dos peritos.
CAPITULO V
EXAl\lES

DI~

L,\IJOll.A'rOniO

Ar!.. 31. Para melhor resultado dos nxamcs de lahnraf.ol'io,
o Instituto organizará instruccões que enviará impressas ás
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autoridades, indicando-lhes o melhor meio. de colher, acondicionar e remetter, devidamente authenticaao, o material destinado a exame.
Art. 32. Ao material mandado a exame deverá sempre
acompanhar um officio da autoridade, declarando o objecto da
perícia e apresentando os quesitos a. serem respondidos.
Art. 33. Os peritos deverão guardar, convenientemente,
do material mandado a exame, quantidade bastante para possibilidade de nova pericia ou confirmação requerida da primeira.
Art. 31. Aos laudos dess·es exames serão juntas, sempre
.que possível, provas photograp'hicas ou microphotographicas,
desenhos ou schemas.
Art. 35. Os exames periciaes obedecerão, na pt'atica, ás disposições technicas deste regulamento, visando, principalmente,
prevenir a omissão possiveJ de preceitos essenciaes nos processos medico-judiciarios. Nenhuma coacção profissional decorre de taes normas, urna vez permittidas as variantes individuaes sanccionadas pela pratica autorizada.
A unificação dos 'P'rocessos, por um methodo geral de technica, permittindo a comparação dos resultados e completando o mais possi.vel os exames pcriciaes, não impede a menção de quaesquer i·nformac;ões uteis á Justiça.
CAPITULO VI
DO PESSOAL DO INSTITUTO

Art. 36. O Instituto Medico-L·egai do Rio de Janeii:o :Wrá

o seguinte pessoal :

1 director, nomeado dentre os medicas legistas;
f o medicos legistas;
1 medico legista toxicologista;
1 medico legista anatomopathologista;
1 medico radiologista;
2 ajudantes, um para cada laboratorio;
·t modelador e desenhista;
1 a.iudante do modelador e desenhista;
1 11hotographo;

Secretaria
f chefe <fe secção;
·1 contabilista;

1 cartorario;

2 cscripturarios;
2 amanuenses;
4 escreventes.
Por.ta~ia

'l porteiro;
1 continuo;

4 serventes:
2 enfermeiras.
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Necroterio
1 administrador;
1 ajudante;
2 escreventes;
.
2 auxiliares de autopsias;
6 scrven tes.
'Art. 37. O dircctor e os medicas legistas serão n0meados
e dcmitlidos por decreto.
Art. 38. O medico radiologista, o chefe de secção, o
contabilista, o cartorario, os escripturarios, os amanuenses o
os f~screvcntes serão nomeados e demittidos pelo :Ministro da
Justiça e Negocias Interiores.
§ 1. A chefe de secção, no caso de vaga, será. promovido, por merecimento, o contabilista ou o cartorario, por
ptopost.a do director.
§ 2. 0 O contabilista e o cartorario serão escolhidos entre
os cscripturarios e promovidos por merecimento, por pt..ovosLa do director.
§ 3." Os escripturarios seruo escolhidos entro o.9 amannr.nses o est.es entre os escreventes, sendo dois tercos por
mnl'eciment.o c nm terço por antiguidade.
Art. 39. Os ajudantes de laboratorio. o administrador (lo
necrotc·rio c o seu ajudante, o photographo, o modelador e o
scn ajudante, o porteiro, o continuo, os serventes c as enfermeiras serão nomeados e demittidos pelo director.
Art. 1.0. Poderá ser demittido todo o funccionario d'J Instituto que, contando menos de 10 annos de serviço, ficar
physicamente ou moralmente impossibilitado de exercer o
cargo, ou não cumprir os seus deveres, a juizo do 'Mini:stro
da Justiça e Negocias Interiores, assim como, mediante proccs!=;o administrativo, todo aquelle que, contando mais de fO
annos rlo serviço, revelar segredo da repart.i(:.ão ou praticar
acfot::; de insubordinacão, injuriar ou offender os superiores
ltieraJ'Chicos on os funccionari.fJs da mesma cathPgoria, dentro
da rnpat·tição, ou fôr condemnndo a mais de dons nnnos de
pi'Ísão por crime commum.
Paragrnpho uni co. O funccionario exonerado Pm com~e
qnencia de processo criminal não poderá Her rendmitt.iflo.
Art. 41. Nas faltas ou impedimentos t.emporarios serão
substitui dos:
I, o director do Instituto por um dos medicas legistas
designado pela .Ministro da Justiça e Negocias Interiores;
11, o medico legista por outro, designado pelo director;
Illi, os c,hefns dos laboratorios reciprocamente, um pelo
outro;
··
·
IV, o chefe de secção pelo carf.orario ou prlo rontabilista ..
mrdir.mt.c designação do director;
'
V, os escripturarios pelos nrnanncnscs c estes prlos PS~
erevnn!.cs, por ordem de antiguidade;
. VT. o modPlador ~lesen1 hiRta rwlo seu ajmlante r o ndmimstra.rJor do neeroterw pelo seu ajudante.
0
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CAPITULO VII
OOS CONCURSOS

Art. 42. O logar de medico le.gisla será provido por concurso, dentre cidadãos brasileiros, menores de 45 annos, diJPlomados em medicina por faculdade official on reconhecida
pelo Governo Federal .
. Paragrapho uni co. Para. ser inscripto o candidato deverá
apresentar os seguintes documentos:
a) diploma, devidamente registrado;
b) attestado medico provando não soffrer de molestta
:.!guma qne o impossibilite para o exercício do cargo;
c) folha corrida;
d) attestado de vaccina;
e) caderneta de reservista ou prova de que está Isento
do serviço militar.
Art. 43. A commissão ·examinadora do concurso pa·ra o
logar de mrdico legista será nomearia pelo MiniRt.rn da Justiça
~ Negocios Interiores e ficará constituída pelo director do
Instituto, como presidentf~. dons medicos legistas e dons mediros especializados.
§ 1.0 A' commissão examinadora incumbe regnlar, pré'viamente, as condições do concurso (local, numero e sortPio
dos pontos, tempo de provas, etc.).
§ 2. O praw para as inscripr.:nr.s scr{t de 60 dias.
~rt. 44. A nomeação deverá recahh· em nm elos canflidaf.og classificados nos tres primeiros logares.
Paragrapho uni co. O Ministro .fia Justiça e Negocios Inferi ore~ poder·á annullár o concurso, qun111ln nellc or~r.ur·N'J't'Tn
irrPgularidades comprovadas.
Art. 45. Os escreventes serão nomeados dentre o·s chJa ..
dãm~ brasileiros, maiores de 21 annos, de reconhecida idoneidade moral e intel1eclna1, flemonst,rarla em concur.s·o peeante
uma commissão eomposla do dire.ctór do Instituto. ·como presidente. e de dois examinad,wes nomeados pelo MiniE~tro da
Just.ica e Negocias Interiores.
§ 1. Para a inscripç.ão, que durará 30 dias, os caP.didatos
deYerão apresentar os seguintes docume-ntos:
a) certidão de idade, ou documento que a supra;
b) folha corrida;
.
c) attestado medico de que não soffrern de mGlestia contagiosa on outra, ouf' os imp-ossibilite para o servico aotivo:
d) caderneta d'e reservista ou prova de que está isento
do serviço militar;
P-) attestado de varcina e, fac.nltaliyamente.
qnaesquer
onfro~ rlocnmrntos fJllf' comproVf~m a sna irlmlf'idnrlr> moral
P inft>llpr.fual.
§ 2, Ultimadas as proyas e cla.-;sificados os candidatos.
!'lerão os vapnis enviados ao l\Iinistro da .Tnsf iça e Negocios
Interiores, para resolver, podendo ser ammllado o concurso,
quando tenham occorido irregulariedades.
0
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Art. 46. As provas de concurso para medico legista
serão em numero de quatro :
a) uma prova escripta, sobre assumpto geral de medicina-legal, tirado á sorte, dentre ·pontos préviamente formulados peia Commissão; .
b > uma prova pratica oral, de J?Sychiatria forense.
c) uma prova pratica, de laboratorio (exames de manchas, pellos, etc.)
ti) uma prova pratica, de autopsi:., seguida de relatorio
pericial, com resposta a quesitos formulados pela commissão.
Art. 47. Para o concurso de medico legista t.oxicologista
a~
provas versarão sobre medicina legal e toxicologia
o constarão de:
a) uma prova escripta sobre ponto de medicina-legal, tirado á sorte;
b) uma prova pratica, de toxicologia, eom resposta a
quesitos formulados pela Commissilo;
c) uma prova pratica, de autopsia, com retirada e colheita de vísceras, seguida de relatorio.
Art. tl8. As provas de concurso para o logar de mrdir.o
anal.o!IJO-paf.hoiogi~La vrrsm'fio sobre. medicina-legal n r.nn~lar·ão de:
a) uma prova escripLa sobre ponto sorteado dentre O!:t
forn~ulados :pr1éviamente p~la oommisgáo examinadora sohre assumpto de medici•na-legal;
b) uma prova pral ica, do a ui op~;ia, rom r.olltcil a dt~ peçn~
para rxamr~ microscopicos, Reguh:Ja de relatorio, com resposfa
a quesitos formulados pela commissão examinadora;
r)
uma p•rova prat.ica rlf~ laboratorio sohrc ponto sortf'rHln. seguiria de relator in.
Art. .1H. As provas para o· concurso de. escrevente serão
esr.ri pf.a.'; n orarK e vrl'sa r·ão ·sobre: pOI'f.ngueY., arithmetica
(af/· propor('ões:), hiRtoria e geogr·a·phia do Brasil, redacção
nffieial e pratiea de carlr•rio, rspreialmente com re.laç.ão a
laudos periciaes.

CAPITULO VIII
D.I\S ATTRIBUIÇÕES E COMPETENCIA DOS FUNCCiüNARIOS
. DO INSTITUTO

:Art. 50. Ao director compete especialmente:
corresponder-se rlirectnmenfe com o Ministro da
Justiça e Negocios Interiores sobre assnmptos concernentes

a:

ti. reparticão;
b) apresentar annnalmente ao ,Ministro, até 15 de fevet·eiro, nm relatorio minucioso·. do:.; f.rahalhos exerntadm~ no
Inslit.ut.o, propondo, ao mesmo tempo, as medidas que julgar
convenientes ao serviço:
c) t~ommunicar-Re dirrctamcn!c r.om a~ ant.oridadcs juclieiarins. a1Jminisfr::l.f.ivaH, }Jolir.iam; e oul.t'lli'3 cld Disf.rir.Lo ~"'e
tleral e Estado~ da União;
d) promover, de dons em dom~ annos. renniões dos

medicos legistas, afim de reverem as disposições technicas
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regulnmentares o ·proporem as alterações que julgarem nocessarias, de modo a pol-as de par eom os prof!rcssos da
sciencias, do que dará conhecimento ao Ministro da Jnstiç&
e Negocios Interiores;
e) organizar c manter, logo qnp, possivel, uma publicação periodica, destinada a registrar e diviulgar ns trabalhos
do Instituto julgados de interesse;
f) fiscalizar a or.ganização da estatistira annual dos trabalhos periciaes realizados no Instituto;
g) enviar, mensalmente, aos promotores publicos ou aos
seus adjuntos no Districto Federal a relação dos indivíduos
submettidos a exames medico-legaes, com indicacões procieas da natureza e resultados de taes exames, assim como das
autoridades que os houverem requisitado;
h) fiscalizar o registro de todas as perícias renlizada.'l
no Instituto;
i) visar, sempre que necessario, os documentos medicoIegaes, chamando a attenção dos seus subordinados para irregularidades que forem verificadas e levando-as, qnando conveniente, ao conhecimento do Ministro;
j) encaminhar, devidamente informados, os pedidos e as
reprcsrntações dos medi cos legistas;
k) clahorar o regimento interno, prnyidenciando sohr~
a organização, divisão e distribuição dos trabalhos dos medicos legistas por turmas, que se rcvesarão segundo as neceRsidades do serviço e deliberac.ão do direct.or, e tambem sobro
os deveres e obrigações dos demais funccionarios do Inst.ituto;
l) funccionar como perito, quando designado por autoridade competente;
m) presidir as mesas de concurso, observadas as disposições regulamentares;
n) representar ao Ministerio da Justiça ·e Negocios ;I,nte-:
riores cont~a a falta de cumprimento de deveres por part.e dos
medicos legistas e demais funccionarios, quando as providencias a tomar escaparem :'i sua competencia;
n) oclidar da organização c conservação do m.nseu medicolegal;
p) fazer inventariar, annualmente, o maferial das diversas imüallações do Instituto;
q) dispor das verbas do Instituto, de accôrdo com as nP.cessidades do serviço, observadas as disposições leg·aes sobre
o assumpf.o;
r) superintender todos os trabalhos do Instituto, zelando
pela sua boa ordem, asseio e disciplina;
s) resolver os casos omissos do presente regulamento.
Art, 51. Aos medicos le.gista:s compete:
a) comparecer á sede do Instituto, com cstricla obser\Taneia do horario e exigencias do serviço de quo estiverem
incumbidos, pelas disposições do regimento interno;
b) registrar, diariamente, em seus livros, em resmno, as
perícias que rcalizal'em;
f~) procecler ás perícias de urgencia. sempre qtw designado~ pnlo direetor, r ú requisição de auto1·idade nompeténte;
rl) comparePcr perante juizes e tribunaes, sempre que
requisitados;
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'e) cooperar com o director na revisão das disposições technicas do regulamento.
1\_rt. 52. Ao medico legista toxicologista compete:
a) proceder a todas as perícias de sua especialidarle julgadas necessarias, e quando devidamente requisitadas;
b) manter o registro diario, em livro especial, de todas a~
)lericias. que realizar, mencionando detalhadamente todas as
phases da operação chimica, reacções c experiencias physioiogicas ou outras realizadas;
c) regislrar em protocollo o J~ccrbimcnto dr. tndo e qualquer material mandado a exame, as condições em que o recebeu, sua procedencia e destino especial que deve ter;
d) ter sempre convenientemente preparados e authcnti.:.
cados frascos apropriados á colheita de vísceras, líquidos conservadores para peças anatomicas, etc. ;
e) velar pela ordem e asseio do laboratorio e pela boa
conservação do respectivo instrumental e material:
f) determinar os serviços, deveres e obrigações dos seus
auxiliares e subordinados.
Art 53. Ao medico legista anaLomopathologista compete:
a) realizar todas as perícias medico-legaes rcquisitad:n
em manchas suspeitas, cabellos, pellos, fibraR, projectis, armas e outros instrumentos de crime, pecas de vestuario, etc.,
bem como todas as pesquizas histologicas, bacteriologicas e
hiologicas indispensaveis ú elucidaç.f:io de quesl.ões nwdieoJegaes;
b) reg·istrar em protoeollo o recebimento de todo e qualquer material mandado a exame, condicões em qne o recebeu,
sua procedencia e destino especial que deverá ter;
c) registrar ·em. livro especial, literalmente, os relatorios
de pericias executadas;
d) ter á disposição dos medicas legistas livros-talões para
requisições de exames e resultados respectivos;
e) colher in-loco, quando nccessario, o material para
r,esqnisas de laboratorio;
nnxil iar o direetor na organização e conse·rvação do
muscn medico-legal, principalmente no preparo de pe1::.as que
a elle se destinem:
g) detPrminar o~ s·erviços, devrres e obrigações de seus
anxiliare~ c snhorrlinados:
h) tf1l' a sen cargo ó bioterio.
ArL 54. 'Ao medi.co radiologista compele:
a) comparecer ao Instituto diariamente, ás ,horas determinadas pelo regimento interno;
·
b) proceder aos exames requisitado's pelo
dit:ector e
medicas legistas;
c) regi~trar e~ livro especial todos os exames a que houver. proced.tdo, ass~m como colleccionar os clichés e -provas
radwgraphwas ohbdas, cnm todos os informes relativos a
crula caso;
; ll) zel~r pela orde!TI c n~seio rlo gabinete de radiologi~..t,
en.1os npparclhos devera consr.rY:U' scmpl'e em perfeito estado
de fnnccJOnamentn.
Ar I.. 55. Aos ajudantes· de laborntorio compete:
a) comparecer diariamente aos respectivos laboratorio~,

n
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para os trabalhos de que forem encarregados pelo~ ~eus
chefes;
b) zelar pela ordem e asseio dos laboratorios e !.Pela boa
cnnserva<;,ão do material e instrumental nelles existentes. escripturando-os em livro especial e balanceando-os annualmente.
Art. 56. Ao ph,otographo e. ao mod,elador e desenhista
compete prestar todo o concurso cta·s suas especialidades aos
medicos legistas, nas perícias execútadas na séde do Instituto
ou fóra della.
Art.. 57. A secretaria do Iw~tit.uto compôr-se-ha de uma
secção, oom nm chefe, um contabilista, um cartorario, dous
cscripturarios, dous amanuenses e quat,ro escreventes.
§ 1.0 Os serviços de contabilidade. e expediente serão distribuídos ao contabili'sta, que terá para auxiliai-o um escrlpturario e dous amanuenses.
§ 2.0 Os serviços do cartorio serão distribuídos ao cartorario, que terá para auxiliai-o um escripturario e quatro
escr~ve.ntes juramentados, competindo-lthe·s:
I) lavrar e remetler ás autorjdades, devidamente conMrtados, conferidos e preparados, os lnndo.s dos peritos;
TI) registrar integralmente em livros especiaes todo~ nR
laudos do InstJtuto, excopfnados w:; dos lahorntorios.
Art. 158. Ao chefe de secção compete:
a) dirigir e fiscalizar os trallnlhos da secrel.aria, ele accõrdo
com as instruccões do director;
lJ) comparecer â repartição das i i ás 17 horas, nos dias
uteis, e abrir e encerrar o ponto Qog fnnccionarios que lhe forem snhorrtinnrlos;
c) abrir e encaminhar a oorrespondencia official do
Instituto;
d) .confeceionar as estat.istica~ mensae~. trinwnsn~~ e annuaes dos trabalhos realizadO's no Institul.o;
e) organizar a escripta co'mmercial do Instituto, a escala
de serviço dos funccionar·ios seus subordinados e mensalmente
as fol'has de pagamento de todos os funccionario~ fio Instituto:
f) manter em ordem e regularidade os trabalhos de expe..
diente e escripturação, levando ao conhecimento do director as
faltas em que incorrerem o~ funccionarios seus su bnrdinados.
Art. 59. O contabilista, o cartorario, os escripturarios, os
amanuen~es, os escreventes, o porteiro. o continuo e os serventes com exercício na secretaria são directamente subordinados ao chefe de secção.
Art. 60. Aanexa á secretaria haverá uma bibliotheca com
obras relativas aos assumptos medir.o-legaes, podendo os medicO's legistas reli ral-as para consult.a, · medianf.e as condições
estabelecidas no regimento inl..erno.
Art.. ,51. Ao administrador rio ner.rnt.erin r.ompete:
a~ compn;oecer diariamente á sna secção. durante ag horas
de expediente, on. fóra rlfllla~. em ra~os ext.raordinarios:
b) fornecer á secretaria f.oclos ds dado~ f' inl'nr·rna~ões indispen"aVf'i~ á cscripf.uraçfin fl'n Tnl::;f.it.utn;
r) r.nmmunicar'-sc com as a•d'mini!-;f.r'a(:,i:ílflS de ]Jospit.aes e
casas de saude. s-erviços fm1crarios. Assisl.(mcin~ Pol ieial e J\lunicipal, cemiterios, pretorias. etc .. nos casos de remoção de
cadaveres, enterramcnt.o, exhumação, registro de obito, etc. ;
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d) prestar todo ó concurso ads med'ico.s legistas em serviço no necroterio, attend.endo ás suas reclamações e determinações;
· ;e) organiz3lr, de accôrdo com o direct.or, ·o tregimento interno da seccão a seu cargo, velando pela sua fiel observància:
f) providenciar sobre os funeraes de indigentes recolhidos ao necroterio, examinando sempre, cuidadosamente, os
documentos aos mesmos referentes;
g) ter sob sua guarda e responsabilidade todos os moveis, utensilio's e material e instrumental pertencentes ao necroterio;
h) zelar pela conservação e funccionamento da camara
frigorifica.
Paragrapho uni co. Ao seu ajudante compete auxiliar diariamente o administrador em todos os seus trabalhoR e suhsfituil-o nas suas falias e impedimentos temporarios.
Art. 62. Aos serve.ntes auxiliares de autopsia ·Compete:
a) acompanhar os medico's legistas nos trabalhos de autopsia. auxiliando-os, quer no necroterio, quer fóra delle,
quando necessario;
b) zelar pela perfeita limpeza e conservação de moveis,
a.ppnrPlhos. inst,rnment.al cirurgico o nt.ensilios a seu oargo,
reoehcndo-os por carga em protocollo e dando-lhes baixa peranfe o administrador do necroterio, quando inul.i1i1.adw~.
!A r_ f.. 63. A's .enfermeiras compete:
a) r.omparecer diariamrnte á sédc do Instituto, nas hora~
de expediente, para prestar os cuidados necessarios noR feridos mandados a exame;
l1) acompanhar as menores mandadas n exame. dandolhes assiRI.encia conveniente e auxiliando os medicoR dm·ante
o exame;
c) zelar pela bôa ordem, asseio e conservação flaR imltallaeõ~s c do maf.erial technico que lhes fôr r,onfiado.
Art.. 61. Ao 110rteiro compete:
n) abrir e fechar aç; rleprmnencias no Tn~I.Hn fo, n rx,r.epçfi.o rio necroterio;
11) prover as mesas do direcfm·, dos medico,c:; legisla~ e do
pPssoal da Secrrfaria do Insf.itnl.o ~~~ forlns os oh.iPdoq ordinariat)lente nP.eP-~snrios ao expediente;
apresentar ao chefe de secção os pedidos para o fornPrimento desses objer,tos. assim como do mal erial nPr,.::sn ri n
ao asseio e conservação do predio, moveis e ntensilios, excepçfio ft~if.a do necroterio;
d) fiscalizar o serviço rle conrtncção no expediente, reprPsPntando ao chefe ~e secção contra falt.M r.ornnwll itl:1'' 111: ·
rrnem rlf'lle f.ivrr sido encanegarto:
r>\ fiscalizar ns sel'viçns rio cont.inno e rlo.~ ~e1·vrn trs. vr1nnrln 1wln rig-oroso assRio rla rpparf i1~.iín r rlo SPil n10hiliario:
f) t~r cuidadosamente escriptnrado o livro da p1wl.a. no
onal seran lancarlos todos os despachos em requerimenl.oR. inrlieando a materia destes e data daqnelles, assim como o livro
(protocnllo) em que deveTá ron~ignar o dia e llorn da expedição
ou recebinwnto da correR}1onderw,in officin1 ~ nome 'fln seu
porfado1' ou recebedor;
r1' vrrificar a preRen('.a diaria rlo cont.inuo n dos serYf'nf Pf1 :'í hora marcada para abertura e fechamento da repartição.
·
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Art. 6,5. E' de dever do continuo e dos serventes observar.
rigorosamente as disposições do regimento interno e as deste·
regulamento, na parte que lhes disser respeito, obedecendo
ás ordens que lhes forem dadas pelos seus superiores.
CAPITULO IX
DISPOSIÇÕES OEfiAES

Ar L. 66. 10 TQSI.ituto funccionará torJo·s o.::; dias, dt'. Rol

a sol.

Art.. 67. A secretaria trabalhar·á todos os dias• uteis,
durante sei,:;; horas consecutivas.
Art. 68. Nos domingos e dias feriados, os trabalhos serão
feitos por turmas préviamente designadas JlOr escala.
Art. 69. Os alienacto·s ou suspeitos de alienação mental,
indigentes, serão enviados directamente pela autoridade policial, oom guia, para o Pavilhão de Observações da Assistencia a Alienados, onde os examinarão os alienistas de servico,
afim de serem internados ou não, conforme o resultado do
exame.
Art. 70. Todos os funccionarios da seci,elaria são sujeitos ao ponto, que deverão assignar á entrada e á sabida.
Parag~pho unico. O ponto será cncPrrado rliariamcnt.e
pelo chefe rlc secção e, em sua falta, pelo seu sulJc;titnto
legal .
.&rt.. 71. O funccionario soffrerá em folha de pagamento

o desconto relativo ás faltas que tiver dado durante o mez.
Paragrapho unico. As faltas serão justificadas perante
0 director, que deverá releval-as si tiverem como causa molestia, provada por attestado m·edi·co, si não excederem de
tres em c·ada mez.
.
Art. 72. Não soffrerá desconto o funccionario que deixar
de comparceer á repal'ttição:
a) por est.ar em serviço e~terno, por ordem do director;
b} por estar exercendo funcç.ão pnblica, grat.nila P determinada por lei, havendo prévia requisição.
Art. 73. A~ licf'nças-, faltas, aposentactorias, grat.ificaçõe3
addicionaes P mont.epio s~rão rrguladoí; pr1a 1Pgis1ação vigcnt.n.
Art.. i.-1. 10~:~ fnnccionarios flo Instituto ficam su.ieit.o~ ás
segnintrs penas disciplin~rm;; conforme a maior on menor
_gravidade das faltas commettidas:
I. Advertencia.
II. Reprehensão. ·
111. Suspensão até GO dias, com rerda de todos ·os vencimentos.
§ 1.• A adverfencia será feif a verbalmente, em particular,
ou por e~cripto, mais como aviso c conselho do que como
pena.
.
~ 2. A reprelumsão será feita vf'rbalmente rm por esrripto, r•m part.icnlar ou puhliramrnte, confonne a maior on
menor gravidade da falta.
§ 3. A snspen~ão sc'l poderá ser app1 i c:ula pelo d irector aos funceionarios de sua nomeação; ao::: demais, pelo Ministro da Justiça e Negocias Interiores.
1
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CAPITULO X
DOS VENCIMEN'fOS E CUSTAS

Ar L 75. Os vencimentos dos funeeional'ios do Instituto
serão os constantes da tabella annexa.
ATL 76. Sendo de caracter. profieional os iierviços medico-legaes, a retribuição lhes é devida desde que os <~xames
sejam requisitados por autarida·de competente.... a requerimento
de parte, quando não tenham por fim a prova de crime que dê
logar á .acção ex-of(icio-.
§ 1. Do mesmo modo estão sujeitas ás custas as perieias
requidtadas por autoridades judiciarias ou policiaes e.xtranhas ao Districto Federal.
§ 2. 0& emolumentos de cartorio das certidões de })Cl'icias, quando requeridas pelas partes, serão pagas em ·scllo e
os per i tos que as realiza·rem recebe~ão o mini mo das custas
da tabella annexa ..
Art. 77. 'As custas serão arbitradas. pela autoridade. que
requisitar a perícia.
,.
Paragrapho uni co. Nos casos de exames de accidentcs no
trabalho as custas variarão de 25$ a 50$ no vivo c de 100$ a
200$ no morto, e serão pagas afinal.
Art. 78. Para a·s perícias realizadas fóra do tlnstiluto a
parte rcqu~reu te !Qrnecerá conduccão.
0

0

CAPITULO XI
R.EGIMENTO DE CUSTAS

Art. 79. Pelas perícias feitas a requerimento de parte. ou
de autoridade extranha ao Districto F·ed.eral, receberá cada
peri-to:
P.) Por exa.rne de cor.po de delicto (lesões corporaes, sanidade physica, violencia carnal, prenhez, parto, aborto, idade) ..
100$000
30$000 a
~) lJor .exame de sanidade mental
com ob5'ervação ~emorada do
paciente e laurto eircumstanciado ..................... ·; 100$000 a
500$000
c)· I' or inspecção externa de eadaver
no necroterio do Instituto ou
fóra dclle ................. .
30$000 a
100$000
â) Por exame de autopsia no nccroterio
do Instituto ............... .
100$000 a
300$000
c) Por exame de autopsia precedida
de exhurnação ............. .
200$000 a
.5()0$000
f) Poe simples e;x:ame de laboratorio
30$000 a
100$000
g) .Pul' exame de laboratorio mais demorado, dependendo de maior
trabal,ho e laudo circumstancia·do ..................... .
50$~!00 a
200$000
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h)

Por exame toxicologico, com pré-

via determinacãó do· toxico
a pesquizar .•. ·. . . . • • . . . . . . . .
50$000 a
100$000
i) Por exame toxicologico ,nas mesma~·
condições, mas em vísceras
200$000 a
500$000
j) Por exame 1oxicologico indeter500$000 a. i :000$000
minado .......... -........
k) Por exame radios·copico..........
20$000 a
50$000
l) Por exame radiographico........
!J0$000 a
100$000
Arl. 80. Os funccionarios da Secretaria perceberão, divididas em partes eguae.s, as custas abaixo, nos caso·s do
artigo anterior:
a) Auto de exame pericial cuja escripta não exceda de uma folha de papel com as dimen10$000
sões legaes ............................ .
6$000
b) Por mais cada folha de papel escript.a ........ .
c) Busca de autos ou livros, a razão de 1$ por anuo.
até 30 annos.
-d) Concerto c confcreueia de laudos de exames pcriciaes, a quarta parte do feitio do mesmo.
Art. 81. Ao direclor:
Pela apposição de visto e rubrica em laudos peri.
ciaes e outros documentos requeridos por
10$010·0
particulare·s .....................-....... .
Art. 18-2. As despezas relativas· a ma teria} de. laboratorio
gasto na realização da pericia, requerida por part.e, serão pagas de accôrdo com a nota detalhada forner.ida pelo chefe do
laboratorio.

CAPITULO Xll
DISPOSIÇÕES TRANSI'l'ORIAS

Art. 83. Os cargos novo·s, a :que se refere est.e regulamento, só serão providos por addidos, que continuarão a rerceber os seus vencimentos anteriores at.é que seJam votados
os creditos nccessarios para pagamento de accôrdo com a.
tabella annexa.
ArL. 84. Ao e.ntrar em vig·,n· este regularnelll.o. poderão
ser transferidos para o Instituto Medico-Legal do Rio de Ja-_
neiro O<; fnnc.cionafi.os na Secretaria da Policia do DisLriot.o
Federal, que ali serviam, e de outras repar:t.iç.ões subordinadas
.ao Ministerio e que continuarão a perceber os seus vencimentos
pelos creditos proprios de suas repartições até quo sejam votados os precisos para pagamento de accôrdo com a tabella
annexa.
Art.. 85. As primei ra!'l nomcaçõc!'l para. os cargos creadoS
nest.e regulamento poderão ser feitas indepcndcntcment~ de
concurso.
Art. 86 _. Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1924. - JoãQ Luiz
Alve~.
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TABBLLA DO. PESSOAL

. Ord.
f0:800$
fO medicos legü;tas . . . . . . 9:200$
1 medico leg·ista chefe do laboratorio de toxicologia . . . . . . • . . . 9:200$
:1 medico legista nhefe do laboratol'io Lle anatomia
pathologica e mieroscopia .
.
. .
9:200$
1 medico radiologista. . . • 5:600$
2 ajudantes de laboratorios. 2:560$
Secretaria
:1 chefe de secção.
6 :000·$
5 : ()0()$
1 conLabi l isLa •
5:600$
:1 carLoral'io . .
4:000$
2 escripf.urario~·
3:200$
~. amanuenses.
3:000$
4 escre.vente·s

Grat.
5:400$
4:600$

•rotal
:16:200$000
138:000$000

4:600$

13:800$000

4:600$
2:800$
1:280$

13:80.0$000
8:400$000
7:680$000

3:600$
2 :800$
2:8.00$
2:000$
1:600$
1:200$

U:600$000
8:400$000
8:400$000
12:000$000
9:600$000
16:800$000

1~00$

i:OHO$

4:800$000
3:000$000

1:760$
880$
2:400$ 1:200$
4:000$ 2:000$
1:200$
600$

8:640$000
5:280$000
3:600$006
6:000$000
1:800$000

f director.

Portaria
1 porVeiro .
i continuo . . . . • . .

4 serventes com o salario an-

nual de 2 : 1·60$000

2 enfermeiras . . . . . .

1 photographo . . . . . .
1 modelador e desenhista .
1 ajudante.

3:200$
2:000$

Necroterio
:1 administrador
4:0.00$ 2:000$
2:400$ 1.:200$
f ajudante .
. •
2 escreventes . . . . . . . . 2:800$ f:4.00$
2 serventes-auxiliares de autopsias . . . . . . . . 2:400$ 1:200$
6 servente~ com o salario annual de 2 : :160$000

6:U00$000
3:600$000
8:400$000
7:200$000
12:960$000

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1924.. A.lves.

bEC'RETO N. 16.671

-DE

17

DE NOVEMBRO DE

João Luiz

1924

EstP-1Ule ao E'stado do Rio Graatde do Sul o estado de sitio até

31 de dezembro do cm·renle anno

O Presidente da Republica dos Eslados Unidos do Brasil~
usando da autorizaf)'ã'O constante dO' decreto legislativo n. 4.83t':,
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de 5 de julho do corrente anno, resolve estender o estado de
sitio ao Estado do Rio Grande do Sul até 31 de dezembro do
corrente anno.
Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1924, 103° da Independencia o 36° da 1\lepublica.
ARTHUR DA

SILVA

BERNARDES .,

João Luiz :.Alves.,

•DECRETO N. 16. 672 -

DE 17 DE NOVEMBRO DE i 924

Concede autorização á Companhia "Continental", S. A. de Seyuros, corn séde nesta Capital, para (unccionar na Republica e app1·ova, com rnodi{icações, os seus estatutos

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requéreu a Companhia "Continental", S.
A. de Seguros, com séde nesta Capital, resolve eonceder-lhP.
autorização para funccionar na Republica explorando seguros
e reseguros terrestres e marítimos, e approvar, com modificações, os estatutos com que se constituiu em assembléa de 29
de setembro de 1924, ficando a socíedade sujeita ás leis e regulamentos vigentes_, bem como aos que vierem a ser promulg·ados sobre o objecto da sua concessão, mediante a seguinte
·,
clausula :

I
Os estatutos adoptados pela assembléa de constituição da
sociedade, em 29 de setembro de 1924, ficam modificados da
seguinte maneira:
Art. 19. Accrescente-se no seu final - "cada um" .
.Art. 22. Accrescente-se o seguinte paragrapho sobre a
designação de unico- "Os editaes de primeira convocação deverão ser publicados com a antccedencia minima de oito dias
e os das demais com a de cinco dias".
Art. 27. Supprimam-se as palavras - "relativas ás
responsabilidades assumidas".
Alinéa a) - Substitua-se o seu texto pelo s2guinte •·.ctez por cento (%), no minimo, para constituição de um
fundo de reserva de providencia até que esta attinja um ierço
do capital social e da h i por diante cinco por cento ( 5 %) , no
minimo, emquanto outra não fôr a exigencia legal ou regulamentar referente á constituição dessa .reserva, devendo esse
fundo ser empregado de accôrdo com o paragrapho terceiro do
art. ·~9 do decreto n. 1-L593, de 31 .Ue dezembro d~ 1920, ou
com as leis e regulamentos que vierem a ser promulgados sobre o assumpto.
§ 1.
Intercale-se entre ati palavras
"superior a
20 % - e - "sendo" o seguinte: "do capital realizado". Subs.l.tu~-se a parte final desse paragrapho - "para ter o destino
.oetermi~ªdo pela assembléa" pelQ ~eguint~ ~ "a .qual .sery!rá
0
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})ara supprir a insufficiencia de receita, de modo a poderem
ser distribuídos dividendos e satisfeitos os encargos sociaes".
§ 3. Accrescentem-se após ªs palavras "lucros suspensos" as seguintes - "na f6rma prevista pelo paragrapho primeiro.
0

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 1!>24,
pendencia e 36° da Republica.

103° da Inde-

ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

R. A. Sampaio Vidal.

DECRETO N. 16.673 -

DE

19

DE NOVEMBRO DE

1924

Substitue a clausula XV do decreto n. 16.591, de 10 de setembro de 1924

O Presidente da Republiea dos Estados t 7nidos do Brasil.
decreta:
Art. 1. li'ica ~mbstituida pela seguinte a clausula XV do
decreto n. 16.591, de 10 de setembro de 1924, que concede a
Fortunato Bulcão ou a empreza que organizar os favores
constantes do decreto n. 12. f>~4 de 30 de março de 1918, e
de decreto legislativo n. 4.246, de 6 de Janeiro de 1921, para
o desenvolvimento da industria siderurgica e metallurgica:
"Para a concessão dos e.:nprestimos df} que trata o decreto n. 12. 94 4, de 30 de marco de 1918, o concessionario
deverá apresentar ao Governo os titulo~ de propriedade dos
terrenos, jazidas de ferro, florestas e quéda!! d'agua que possuir no Districto Federal e nos Estados de Minas e do Rio
de· Janeiro, destinados ás installações e ao fornecimento de
minerio, combustivel e energia hydro-electric~ para a usina
siderurgica e a officina metallurgica, afim de que sejam -lavradas as escripturas de hypotheca nos t.armos do art. 3°
do mesmo decreto".
Art. 2. Revogam--se as dbposicões em contrario.
Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1024, 103° da Indo-·
pendencia c 36° da Republica.
0

0

ARTHU!l. DA SILV.\ H.EHNARDES.

Miouel Calrnon du Pin e Alm,:·ida.

Leia de 1924 -

Vol. UI

27

.41A
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DECI\E:TO N. t6. 67 4 - DE 20

DE NOVEMBRO DJI:

1924

Att:ori~a o miniStro da F~zenda. à emittir a~olices da divida
· , 'J)ubtica dtt Untdo, ttthta$ qthintas forem ne~essarias parll

· cobrir a. importtttzcia de .! . 965:000$, para o fim de custear·
a acquisição da casa e da p1·op't'iedade intellectuat das
obras do Consclhei1·o lluu Barbosa.

O PI·csLhmte da Rei;mblica dos Estados Unidos do Brasil,
usando dn ru.culdàde contida no art. 4° do decreto legislativo
\1. 4.. 78.9 9 de 2 de janeiro do corrente anno, e para ·execução
dt• {iccreto n. i6 AS51, de 23 de outubro proximo findo, de0reta:
Art. 1. li'ica o ministro da Fazenda autorizado a emittir
apolices da divida publica interna da União, nominativas, do
Yalo1· de nm conto de réis cada uma, juros de cinco por cento
ao anuo, tanta~ quantas forem necessarias para cobrir a importancia de 2. 965:000$, papel, para o fim de custear a acqui8Ição da propriedade intcllectual da5 obras do Senador Ruy
Barbosa e da casa á l'Ua São Clemente n. 134, em que residiu, nesta eidade, o eminente brasileiro, com a nibliotheca,
os manuseriptos e o archivo, excluído, mediante accôrdo, o
mobiliaria, execpluadas, porém, a:; estantes.
Art. ;?. n nevogam-se as di& posições em contrario.
0

ll.io de Janeiro, 20 de novembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA 'BERNAIWES.

R. A . Sampaio .Vidal.

bECRETO N. 16.675 -

DE

25 DE NOVEMBHO DE 1924

Approva as modificações feitas nos estatutos da Companhia de
Seguros de Vida «Sut Americ~, cmn séde nesta Capital

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo. ao que requereu a Companhia de Seguros de Vida
cSul America~, com séde nesta Capital, resolve approvar as
modificações feitas nos seus estatutos pela assembléa geral extraordinaria realizada eín 6 de novembro de 1924, conforme a
respectiva acta que a este acompanha, continuando a companhia sujeita ás leis e regulamentos vigentes ou que vierem a
ser promulgados sobre as operações de seguros.
Rio de Janeiro, 25 de novembro do 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
'

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

R . .4.. Sampaio Vidal.
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DECRETO N. "'16.676-

DE

25

DE' NOtVEl\IBHO DE

1ü24

Approva a aUet"ação de eBtatutos da Cornpanhia de Seguros
1'en·e&tres e Maritimos lndemnif.adora, levada a e((eito
pela assembléa geral e:rtraordina·ria realizada ern 19 de
agosto de ,f 924
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
allendendo ao que requereu a sociedade anonyma Companhia
de Seguros Terrestres e Marítimos Indemnizadora, com séde
nesta Capital, resolve approvaJr a alteração dos seus estatutos
feita pela assembléa geral extraordinaria de seus accionista'~,
em 1!J de agosto do anno corrente, continuando a: sudedado
sujeita ás leis e regulament()S vigentes ou que vierem a ser
promulgados sobre Q objecto das suas operações, mediante as
seguintes c()ndicões:

I
A approvação da alteração dos estaJfu(os é feita com as
seguintes correcções: - A parte final do § 3° do art. 2": «fixado em Hs . .tOO :000$ o capital desta carteira», será substituido pelo seguinte - «fixada em quatrocentos contos de réis
( 400 :000$) UI parte do capital subt:Sct·ipto destinada a ~~~ta cartoi t'a».
G' art. 7o ficará assim redigido: - cDos lucros liquidog
verifieados semestralmente em cada ramo de seguro;; explorados pela companhia será retirada quota nunca infer·ior a:
20o/o para o fundo de reserva estatutaria dos respectivos ramos, e o restante será levado á conta! geral de lucro~ e perdas, cujo saldo, depois de fixado o dividendo para os "lccionistas, será levado á conta de lucros suspensos».
O art. 14 ficará assim redigido: - «A assembl é a geral
será convocatla pelo presidente ou por deliberação da dir~
ctoria, por meio de annuncios publicados nas folhas diaz·ia~;
de maior circulação, com a antecedencia de quinze dias para
a ordinal'ia• e de oito par·a a extraordinaria».

li

Quando a companhia explorar mais de um ramo de seguros, cada um constituirá uma carteira completamente independente das demais, não só com ref~reneia: ao capital, fundos
~, reservas, c,omo á escripturação, nos termos do art. zo do
decreto n. 14.593, de :l1t de dezembto de 1920, sendo que as
despezas forçadamente communs, taes como honorarios de diI ect.ores e de membros do conselho fiscal, de alugueres de casas e outras SP,melhantes, ser.ão divididas pelas earf.eiras na
pt·ovotção das respectivas receitas de premi os.
Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

R. A. Sampaio Vidal.
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DECRETO N. 16.67!7 -

DE

26

DE NOVEMBRO DE

1924

Suspende, no dia a de dezembro vindouro, em todo o Estado
do Pará, o estado de sitio prorogado pelo decreto numere
16.579, de a de setembro de 19!4
O Presidente da Republica dos Estado8 Unidos do Brasil,
attendendo a que devem realizar-se, no Estado do Pavá, no dia
3 de dezembro proximo, as eleições para v cargo de Governador, resolve suspender nesse dia, e em tcdo o EstadJ do
Pará, o estado de sitio prorogado pelo decreto n. 16.579, de
3 de setembro de 1924.
·Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
1

ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES,

João Luiz Alves.

DEORETO N. 16.678 -

DEGRETO N. 16.679-

DE

Não foi publicado.

26 DE NOVEMBRO DE 1924

Approva projecto e orçamento, na importancia de 6.f.:60.f$078,.
para reparos e augmento de um vão na ponte do lcUometro !HO, da linha Catalão. da Companhia J.llogyana de Estradas de F errtJ
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Mogyana de Estradas de Ferro e tendo em vista o parecer da Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados o projocLo c o orçamento, na
importancia de 64 :601$078 (sessenta o quah·o contos seiscentos e um mil setenta e oito róis), que baixam rubricados pelo
director geral de E:xpediente da Secretaria de Estado do Minjstcrio da Viação e Obras Publicas, para as obras de reparo
c augmento de um vão na ponte do kilometro 510, da linha do
Catalão, da referida companhia.
Art. 2. As despezas que forem feitas, até o maximo do
orçamento ora approvado e depois de apuradas em regular tomada de contas, serão levadas á conta do custeio daquella
linha.
Art. 3.° Fica marcado o prazo de 6 (seis) mezes para a
execução das obras, a contar da data em que a companhia fôr
notificada deste decreto.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 19:?-í, 103° da Inde-pendencia e 36° da Republica.
0

AH.TIIUR DA SILV.\ BEH.NAHDES.

Francisco Sá.
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DECRETO No 16o680 -

DE

2õ

DE NOVEMBRO DE 1D24

Approva o projecto e m·çamento, na importancia de réis
2fH':331$505, de uma variante na linha em, construcção
de Paraguassú a Itaberaba, na Rêde de Viação Fe1·rea Federal do Estado da Bahia, m·rendada â Companhia FerroViaria E'l;te Brasilei1·c
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo ao que requereu a Companhia FPITO-Via ria
E'stc Brasil'eiro, a.rrendataria das estradas dP ferro fpdcracs
dos Estadüs da Bahia e Sergipe e rlo Norte de Mi~as Geraes,
e contracta~nte das construcções dos prolongamentos c das
novas linhas das mesmas estradas: e tendo em vista as informações prestadas pela Inspccf.')ria FNJr.ral rlas "Estradas,
decreta:
Artigo unicoo Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo dircct.or geral
de Rx:pedienfe da Sec-retaria de Estado dos Negocios fla Viação c Obras Publicas, o projecfo e orçamento, na importaneia de 254 :331$505 (duzentos c dncocnta c ·quatro contos
t.rcsentos f' trinta c um mil quinhentos e cinco rris), de uma
variante na linha em construccão de Paraguassú a Itaberaba,
na Rêdc de Viação Ferrea Federal rlo Estado ela Bahia. não
Pstanrlo romprf'h('ndido neste or(;amento o ensl n dn snprrsf,rn,rtura da ponte sobre o rio Paraguassúo
Rio de Janeiro, 2·6 de novembro flp 1D24, 10:1° da Independcnria 9 36° dà Republicao
ARTH\JR DA SILVA BERNARDES

Franciscn Sdo

DECRETO N. 16o681

-DE

26

DE .NOVEMBRO DE

1924

Concede ao Dr Miguel Couto Filho, nu á rnnp1'eza que orga ...
nizar, autorização 1mra construir, smn onus para n ThPsouro, um porto na "Praia do Forno" e suas irnrnediaçl1es,
no Estado do Rio de Janeiro e uma via ferrea. ligando esse
porto ás "Salinas Perynas" e á rede ferroviaria dn mesmo
Estado, com, urn ramal para Cabo Frio
o

O Presidente da Republica dos Estado~' UnidoR do Brasil,
aUendendo ao que requereu o Dr. Miguel Conto Filho P fPlHln
em viRt.a o disposto no no XXVII do art o 201 da l('i no /1.79:3,
de 7 de janeiro do corrente anno, decreta:
Artigo unicoo -:m• concf'dida ao Dro Migurl Coulo Filho nu
á (~lllpreza que organizar auf.orização para ronsLrni r, ~f'm
mms para o 11 1Iesouro, um porto na .. Praia do Forno" n smB
immediações, no Estado do Rio de .Janeiro, c, rcsalvac~()S os direito~ de terceiros, uma via ferrea ligando nsse porto ás '·Salinas ~erynas" e á rêde ferroviaria do mesmo Estado, eom um
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ramal para Cabo Frio, de conformidade com a~ clan~nla~ que
com este haixam assignadas pelo Ministro do Estado oa Yia~ão
e Obras Publicas.
·
·
Rio de Janeiro, 26 do novembro de ·1 021, I 0:1" da Inrll'rwn-

dencia e 3Go da Jlcpublica.

AnTHUR DA SILVA BEnX.\HlJE8.

Fmnrisco Sá.

Clausulas a que se

r~fere

o decreto n. 16. 681, desta data

I
E' conrrrlirla ao Dr. Mignrl Cnntn Filhn ou 0mprf'za rtnr
organizar' sPm nrnts pnra o Thesoul'o, dl' arrt•rdn rom o dif'po.;:fn no art. 201, n. XXVII, da lei n. 4.79~. de 7 df' .ianniro
de Hl2.t anf orizução pura a rnnsfrur·.r,ãn ela~ obl'f1~~ dr• ttl•"lhnramPntns oe um porto na "Praia do Fornn". na :rnna l'flllilll"f'Pf'nrtida entre o Arraial do Caho e a Ponta (l'A~m1, Tt~~~ ndi1 rln
rio Rio rlP .Tanrirn, n pura nso c gnso da~ mr>:-;tnn:-;. dtl!'Pll't' li
prazo rte GO (sessent.a) annos, a contar da rlala Plit qu,. o Tt·ibunal de Contas ordenar o- rngistro do rnsJwr.t ivn rcmlr:1rff'l,
que só então se tornará cxcqnivel; lH'm assim. rr~~:1h·:uh·~ <h
direif.oR de fprceiros, para a construct:ãn n f'Xplora<:>i"tn J!,• tlll'~'
via ferrea, ligando esse pol'to ás "Salinas l'<•rvnf! -:" <' r•ní ra-.,,
á cidade dfl Cabo Frio. por meio de um ramal ;• :'t :·r·d!' f·'J'f'<'.
viarra do Estado do Rio fle Janeiro.
Paragrapho unico. Si o TJ'ibunal dr Cnnlas f'I'IJJO":flt' r·:•r·.~~
tro ao cont.racto, a execuc;ão deste ficará depnndendo de apprPvação do Congresso Nacional; e caso este rPcns::> "''~[: ;;pprnvação, o concessionario não terá direito a nenhmna ;n1 L'~m1i
zação.
II
As obras de melhoramento que constituem o objerto drsta
concessão, na parte referente.J á cnnst.rurção do r•nrl o, siin a c;
que re~nltarem dos est.Hdos definitivo~ organizado;;; pPlo roncessionario e approvados pelo Minist.erio da Yinção e Olwa;;;
Publicas, devendo a sua execução effectuar-sP por Sf'cçõcs
fixadas pelo Governo mediante proposta do cnncp ~simt:u·io.

III
Durante a execução lias ohras o conr·~ssionario de\·erá
propor ao Gove_r~o ~ justificar previanwnte .. pam flU8 ~·ste
resolva, as modifiCaçoes que enten~er com·rnH·nfpc;, relaLIYas
ao projecto approvado e ao respectlv() orçarrtento.
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IV
Para a execução das obras o Governo de~apropriará, por
utilidade publica, nos termos da legislação em vigor, os trrr·cnos particulares, edificações, pontes e qlmcsqnrr nutras
hemfoitorias existentes na zona abrangida prlo melhora nwnlo
projcct.ado, correndo por conta do concessinnario as rrsprr.i.ivas indemnizações, previstas no orçamento approyadn.
Durante o prazo da conceRsão o conceRsirmario l crú. o
usofructo dos terrenos ele marinhas, rlos acereseidt):' ganhos
ao mar, dos terrenos desapropriados e dos qnc fot'ntll at.terrados na faixa do porto, porlendo aTTendar. nos pra~:os qur o
Governo conceder, os que forem desnccessarios pal'a ns ollnts
L~ suas dependencias.
O arrendamento só se poderá realizar depois do approvado pelo Governo o plano de arruamentos dos refPrirlos t.orl'f'no~. previamente ouvida a municipaliddae e rescrY1.dn~~ 1o! c~
pam edifícios publicos federaes, estaduaes e municipaes.

Si dentro do prazo da concessão o moviment.o rntrt:'l<'rcml
do porto exigir a ampliação das obras em explorar;fío, o conccssionario submetterá á approvacão do Govnrno 11 pr·ojrc.t.o
das que tiverom de ser oxccutartas para aqnelle fim. firnnrto-·
llw rnseryado o direito de explora<tão das obras ampl iarln:-:.

VI
o~ armazens construidos pelo eonces~ionario gosn l'iin üe
todos os favore~ e vantagens o ficarão sujeitos a1'" on:ts do~
arrnazens alfandegados e entrepostos da Unlíio.

VII
O Concnsionario org-anizará r. submf'!.f nnl fl'l r:,,n'nH;,
dPnt.ro dn nm anno da data rio reg-isto rln r·nnfl'll!'f" nn 'l'rihnnal de ContaR, os estmlo~ e projr~r.tos dr>l'inilivP~ l';1r·n a
cxcenção das ohrns relnt.ivas á cow.;J.rnrção. qnf' dr'Yt'!·;>r, ser
11iriadas dentro de um anno scgumt.e ao dn ~I'Pt'!r,::w~o pplo
Gow~rno dos estmlns rlefinitiyos e eonrlnidn-.: 11o pr·n;:o dt• f rrs
annns, contados flo inicio ela exPcucã,o das lllP-.:n1:H nh!'n ~.
Iniciadas as obra~. não porlerão soffrpr· in f PJ'l'tlpefio por
prazo superior a tres mezes, salvo mot.ivo :'In fon.~a tnaioi'. devidamente justificada o reconhecida pelo Onyern''.
VIII

Para os cffeitos rlas rlcspczas r.ffcctnada~ rom a rnnstrue para a fixaçfi.o do capital, que não pndPr:í ~'<'I' :11 ''~nwn"'
fado nn diminnido, sem pt'l'via aul.oriz:wfín dn flo\t'l'!lll. ~~rrfín
nwdidas, nyaliadas f' dPscripfas as ohr·as l'l'aiii·:Jib-~ l'i'l rrHla
armo, procedendo-se ás tomadas flc conf.a~ Sf'IIlr:.;f r·:H'c: pnr
l!IIHt .innf<l composta dP nm rcprP'-'entante
no 1\Iini~f<·t·in da
Víal;üo, outro da Fazenda e UIH terceiro do conce~::;ionario.
c~íio
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O concesswnario se obriga a apresentar á Junta de Tomada de Contas todos os documentos comprobatorios das aespezas realizadas em cada semestre e, bem assim, a prm:;tar-lhe
tod..os os esclarecimentos que forem julgados necessarios por
qnalqnPr nm elos seus mrmbros..

IX
O concessionario fica obrigado a entregar rt direcção das
obras a profissional de reconhecida compet.cncia, a juizo do
Governo, r dará preferencia em igualdade de condições, tanto
ao pessoal como ao material nacional com rmpreg-o nas obras.

X

Qualquer trecho de cáes acostavel, com o rcspect.ivo apparelhamento, só poderá ser entregue ao trafego publico para o
inicio da exploração commercial e da cobrança das taxas do
sPrviço de exploração, mediante prévia autorização do Governo Federal.
XI

Para remuneração e amortização do capit.al empregado
nas obras e para pagamento das despezas de custeio, conservação e fiscalização, o concessionario cobrará as taxas de accôrdo com a tabella que fôr organizada para t.al fim e approvada pelo Governo, de accôrdo com o estabelecido no decreto
n. 1 . 746, de 13 de outubro de 1869.

XII
Si depois de iniciada a exploração em qualquer extensão
de cáes acostavel,fôr verificado pela tomada de contas, que a
renda bruta em determinado anno foi insufficientc para produzir o juro liquido de 6 o/o (seis por cento) sobre o capital reconhecido, deduzida a amort.izaçao, terá ainda o concessionario
direito de receber, no sentido de perfazer aquella porcentagem,
a parte para isso necessaria do producto das taxas de 2 o/o,
ouro, e de 0,7 o/o, ouro, da barra, sobre as importações estrangeiras, relativas ao mesmo anno, arrecadadas no porto a
que se refere a presente concessão, limitada a responsabilij(iade da União ao total desses productos especificados, em
nenhuma lhe cabendo pela insufficiencia fias taxas arrecadadas para o juro do capital.
Da mesma fóPma o concessionario na conformidade do
§ 5° do· art.. 1o do decreto n. 1. 7 46, de 13 de outubro de
1869, obriga-se a reduzir as taxas cobradas, de accôrdo com
a elausla XI, quando a renda liquida do por1 o rxceder de
12 % (doze por cento) do capital empregado nas obras, a
que se refere a clausula VIII, depois de deduzida desse capital a parte a que .iá tiver sido amortizada 8cgundo pstaJ
bPleco a clausula XVI.

XIII
Além das t.axas que forem cobradas na ronfonnirlade da
clausula XT. ,; liei1n ao <'-OIH'PS<..:irnwt·io. com pt·,··via appr·o\'fH:fío
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do Governo, perceber outras em remuneração dos gcrYiço511
prestados em seus estabelecimentos, taes como carregamento
ou descarga de vagões, beneficiamento de producto~. mudanças de acondicionamentos, sendo-lhe tambem permit.tirto
estabelecer um serviço de praticagem f' rehoquP rom tarifas
deyidamentP a:pprov~das pelo Governo.

xrv
Serã.o emba.rcados e desembarcados gratuitamente noR
c si abPlecimentos do conce~lüonario:
a) quaesqucr sommas ctc dinheiro pertencentes ú União
ou aos Estados;
b) as malas do Correio;
c) as bagagens dos passageiros que não cstiycrcm sujeitas aos direitos aduaneiros;
d) as cargas pertenconteR :í~ legaçõrs r r.onRulados esf rangeiros;
e) as cargas pertenccnfes aos funccionarios rta União, em
commissão no estrangeiro, desde que lhes sej-a concedida
isenção de ,direitos;
f) os petrechos bellicos, sómentc, porém, quando se verificar o caso previsto na segunda parte da clausula XV;
g) os immigrantes e suas bagagens, sendo gratuito o
transporte destas ultimas de bordo até as Pstac_:õPs iniciaes das
nst radas de ferro pelos vagões destas;
h) a<s amostras de nenhum ou diminuto valor mercantil;
i) os generos ou ohjectos importados para uso dos navios de guerra das nações amigas e de suas tripulações que
chegarem em transportes dos respectivos Estados, ou em
paquetes ou navios mercantes, mediante requisição da competente legação ou chefe da estação naval;
j) os instrumentos de qualquer arte liberal ou mecanica
e os objectos de uso dos artistas que vierem residir no paiz,
na quantidadr nrcf'ssaria para o Pxercicio dP sua profi.;;sfio ou
industria;
/c) os instrumentos de agricultura e os objectos de uso
dos colonos, comtanto que não excedam as quantidades indispensaveis para sr:u uso e de suas familias.
XV
O concessionario dará preferencia aos serviços do Go-·
verno Federal na utilização do cáes e do seu apparelhamento,
recebendo por esses serviços a competente remuneração f'St.ipulada nas tarifas que vigorarem.
No caso, porém, de movimento de tropas federae~, PO-<t
derão estas utilizar do cáes e mais installações, apparelhamentos e dependencias do mesmo para embarque e desembarque, sem ficarem sujeitas ao pagamento de taxa alguma.

XVI
O concessionario deverá formar um fundo de amortização
por meio de quotas annuaes. rlerluzida~ da renda bruta do
porto e calculadas. dt> morto a prorlnzir n capital approyado
110 fim dn pr·n:w da conrP~~fío.
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A formação desse fundo principiará dentro de dez (fO)
annos. a contar da data prevista na olausula VII, para a
oonolusllo das obras.
XVII
Durante o nrazo da concessão o concrssionario fie.1 nl;i·lgaâo a fazer á sua custa a conservação c todos os t'Pp:n·u; fie
que carecerem as obras, assim como a manter as pi'ofundid[ldes do porto e do seu canal de aooesso. Si, dentro do prazo que
lhe fôr marcado em prévia intimação, o concessionurio dPixar
de executar qualquer desses servicos, o Governo Fcflr:·al poderá executai-o por conta do concessionario, deduz i udo a
respect.iva despeza da caução a que se refere a clausula xxrn.
XVIII
O concessionario se obr~a a fazer a ligac.flo da'; linltas
ferreas do cáes com a estrada de ferro que vier ao po:t~ P :~
estabelecer com esta aceôrdo de trafego mul.uo, :-~ti.:rii,> :L
approvação do Governo Federal.

XIX
O Governo Federal vodcrá resgatar todas as oi>l'as rm
qualquer tempo. O preco do resgato sorú fixado dn confo:-midacto com o disposto na lei n. 1.746, do 1:1 rli' d:tln1n'(l
de 1869, do modo que, rednzirto a 3l)Olices riu dividn pnhlirn
prodtna uma rend(l cquivulonto a 8 % (oito por cnnlo) ílo
capital affeoUvamonte empregado nas obras, dNluzidn u import.ancia das ammlti~acões {Jrovist.u~ no conl rarl o.

XX
A rescisão do contracto poderá ser declarada rln pleno
direito, por docroto do Governo Federal, indopnndPnf A de
interpellação ou acção judicial, si forem oxcerliclo~ q'wesqner
dos ,prazos fixados nesta concessão para inicio e conelu!--ilo das
obras e sua interrupção temporaria, salvo caso de forçn mll.ior
comprovada a juizo do Governo.

XXI
Verificada a resctsao do contracto, passarão !\ plpna 11ropriedade da União todas as obras executadas, sem ontra indemnizaoüo além do pagamento do capital reconhecidn pelo
Governo Federal oomo relativo :íg mMmas obras. deduzida a
respectiva amortizaç.lio.

XXII
Findo o prazo de ~essenta (GO) annos contado da data
do registro do eont.racto no Tribunal de Conf a~ rf'YPI'f í'!'fín ao
dominio da UnH\o, sem indemnização alguma nfío s(, ~~~ nhr·a~
do porto com os terrenos, bemfoitol'iRs. mufPrial t'i'n r• ··r)dante e mai~ depcmdrncias. c!nmo rt via-fcrJ·pa r•nn ''l!:· 1:: •:.elo
concessionario, de accôrdo com o contracto.
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xxm
Para garantia da execução deste contracto o concessionario depositará no Thesouro Nacional a quantia de vinte
contos de réis, em dinheiro ou apolices da divida publica.
Fica entendido que si a caução fôr depositada Pm dinlwiro
não vencerá juros.
Esta caução reverterá para os cofres puhlieos no caso
de rescisão do contracto, de accôrdo com a clausula XX c ser:i
integrada, dentro do pra~o de t5 dias, sempre que se verificar o caso previsto na segunda parte da clausula XVII, contado esse prazo da data da intimação que lhe fôr feita nesse
sentido.
XXIV
Todas as obras serão executadas sob a fiscalização da
lnspeetoria Federal de Portos, Rios e Oanaes, no tocantP ao
porto, e Inspectoria Federal das Estradas, no focnnle :l o~
trada, ficando o coneessionario obrigado a contribuir annnalmente com a importanoia de 12:000$, para as drspc:zns no
fispalização, paga por semestres adeantados, mediante guia
e:xpedida pela ultima~
XXV
Para a construcção, uso e goso da estrada dP Ú'ITo a
que se refere a clausula I, terá o concessionario:
1°, cessão gratuita de terrenos devolutas e nacionars. e
bem assim, dos comprehendidos nas sesmarias c pos:-;fls, PXcepto as indemnizações que forem de direito em uma zona
maxima <te 15 kilometros para cada lado do eixo ria esl r·rula.
comtanto que a área total dos taes terrenos nfw PXCPdn da
que cnmprehender a média de nove (9) kllomclros JHtl'a eada
lado da extensão total da mesma estrada.
O concessionario deverá utilizar esses terrPnos dl'nlro do
prazo de 1O annos, a contar da data do contracl o. soh pnna de
perder o direito aos que não tiverem sido utilizados no finrlar
aquelle prazo;
2°, direito de desapropriar, na fórma do denrnto 11. R16,
de 10 de julho de 1855, os terrenos do dominio particular,
predios e bemfeitorias, que forem precisos para o leito da
estrada, estação, armazens e outras dependencias especificadas nos estudos definitivos.
XXVI
Os trabalhos de construccão não poderão ~er encetados
sem prévia autorização do Governo; para isso o~ pl'oject.o3
de todo~ esses trabalhos serão organizados em duplicata e
submettidos á approvacão do mesrr.o Governo que devolver :i.
um dos exerr.pl'lres com o seu - Visto - ao conces~ionario.

XXVII
Nn prazo de dons annos, contados da data dn rrP'iAh'n dn
coutracto pelo Tribunal de Contas, serão apresentado:..; nu G:J-
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verno os estudos definitivos da estrada, os quaes constarão
dos seguintes documentos :
1o, planta geral da linha e um perfil longitudinal com indicação dos pontos obrigados de passagem;
.
O traçado será indicado por uma linlu vermelha o continua sobre a planta geral, na escala de 1 por .1. 000 com indicação dos raios de curvatura e a configuração do terreno
representada por meio de curvas de nível equidistantes de t.res
meLros e bem assim em uma zona de 80 n~etros, pelo menos,
para cada lado, os campo~, mattos, terrenos pedregosos, -::,
sempre que for possível, as divisas rias prop'1•icdades par~:
culares, as terras devolutas e minas..
Nessa planta s~rão indicadas as distancias kilometricaJ,
contadas do ponto de ,parl.ida da estrada de ferro, a extens3o
dos alinhamentos rectos, e bem assim a origem, a extremidade, o desenvolvimento, o raio e sentido das eurvas.
O perfil longitudinal será feito na escala de 1 por 40{1
para as alturas, e de 1 por 4. 000 para as distancias horizontaes, mostrando respeclivamente por linhas pretas e verme.
lhas o terreno natural e as plataformas dos córtes e aterro.~.
Indicará, por meio de tres linhas horizontaes, t.ra~adus abaix•.J
do piano de comparação:
I, as distancias kilometricas, conl adas a partir da origrr.1
rla estrada de ferro;
11, a extensão e indicação das rampas e contra-ramp:B
e a extensão dos patamares;
III, a extensão dos alinhamentos recfos c o desenvolvin1ento e raios das curvas.
No perfil longitudinal e na planta será imlicada a por;;ição das estações, pararlas. obras clr arfe P vias dn communi ..
cações transversaes:
1°, de perfis transvrrsaes na escala de 1/200 f'm numero
sufficicnt.e para o caloolo do movimento de terras;
2°, de projectos de todas as obras no arte ncccssariaQ
para o estabelecimento ria estrada, suas esf ações <> dependencias, o abastecimento de agua a locomotivas, incluídos os typos geraes que forem adaptados. Esses projeetos compor-Se·
hão de projecções horizonl aos c verticaes c df' srrções trans.
versaes e longitudinaes nt escala de 1/200;
3°, das plantas de todas as propriedades que for nocess l·rio adquirir por meio de desapropriações;
4°, de relação das ponteR, viaductos, pontilhões e boeiro:::.
com as principaes dimensões, posif:ão na linha, systcma t:-Ja
construccão e quantirtadc de obras;
5°, da tabella ria quantidade das excavacõrs nocessaria;;
para executar-se o projecto, com indicação da classificação
prm·avel e bem assim das distancias médias do transporte;
6°, da tabella dos alinhamentos c dos Sf'US desrnvolv:.
mentos. raios das curvas, inclinaci'ío P rx!cnsão rlas rlceliv~~
dadPs:
7°, das cadernetas authenticadas elas nota-; das operaçõe~
topographicas . geodesicas e astronomicas fpitas no 1Arrenc;
so, rln fabclla dos prer,os compostos e Plcmrntares em qnr~
basear-sp o orçamento;
!l", dn orr,nmrnto da rlc~.prza fofal rlo c::.:!nlwlf'rinwnf.o :t:..J.
estradn, dividirlo nas srgninfes classrs:
I, estudos defini! ivos f' locação rla linha;
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II, movimento de terras;
llf, obras de arte correntes;
1·v, obras de arte especiaes;
V. supcrstructura das pontes;
V I. via permanente;
:VII, estações c edifícios, orc·aua cada urna separadament"l
com os accessorios necessarios, officinas e abrigos de machill as o carros;
VIII, material rouaule, 111encionando-~e cspecifieatlamento
o numero de locomotivas e de vehiculos de todas as cla!:-lses;
IX, telegrapho electrico;
X, administração, direcç.ão e eunducção dos trabalho::; de
construcção;
XI, relatorio geral e memoria descriptiva, não sómente
dos terrenos atravessados pelo traçado da estrada, mas tambern da zona mais directamente interessada.
Neste relatorio e memoria descriptiva serão expostos corr..
a possível exactidão a estatística da população e da producção, o trafego provavel da estrada, o estado e a fertilidade
dos terrenos, sua aptidão para as diversas culturas, as riquezas mineraes e florestacs, os terrenos devolutas, a possibilidade e conveniencia de nucleos coloniaes, os caminhos con.
vergentes á estrada de ferro, ou os que convier construir, e o~
pontos mais convenientes para esta(,}ões.
XXVIII
Antes de resolver sobre os projectos submeUidos á sua
approvação, poderá o Governo nui.ndar proceder, a cxpensa;.;
do concessionario, ás operações graphicas necessarias ao ex·:t;
mr dos projectos c poderk modificar esses projcctos com 1
julgar conveniente.
O Governo poderá designar os pontos em que devem set·
e:-;labelecidas as estações e paradas.
O concessionario não poderá sem autorizarão cxpres·~n
Ju Governo modificar os projectos approvado:&.
Todavia, não obstante a approvação do perfil longitudínal, poderá fazer as modificações necessarias ao estabelecimento das obras de arte. passagens de nivcl c paradas indi.
cadas no proj e cto approvado.
A approvação dos projectos apresentados pelo concessianario não poderá ser invocada para justificar a revogação d~
nenhuma destas condições.
XXIX
Procurar-se-1m dar ás curvas o maior raio possivel. O
raio minimo será de 100 metros.
As curvas dirigidas em sentidos contrarias deverão S;~i.'
separadas por uma tangente de 10 metros pelo menos.
A declividade maxima será de 3 %.
_\ estrada será dividida em seccões de ~crvico de locamof ivns. procurando-se cn~ cada uma destas uniformizar as coa.
dit.:õcs ledmieas de modo a cffocluar o ml'lhor apl'ovcit!J.nwn f o de força dos motores.
As rampas, contra-rampas c patamares serão ligados pJr
eurvas v0rl ienes de raios c desenvolvimentos.. conveniente:;.
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Toda a rampa seguida de uma contra-rampa será separada
desta por um patamar de 30 metros, pelo menos; nos tunneis
e nas curvas de pequenos 1·aios se evita.rá o mais possivel o
emprego de fortes declives.
Sobre as grandes pont~s, viaducto~ mctallicos, bem com!.l
a entrada dessas obras, se procurará não emiH'cgar curva~
de pequenos raios ou as fortes declividades, afim de evitar a
producção de vibrações nocivas ás juntas e articulacões da....
diversas peças.
As paradas e estações sarão· de prefercncia situadas sobr.t
poN;ão de linha em recla e de nivel.

XXX
A estrada podorá ser de via singela; mas terá os desvioe

e linhas auxiliares que forem neccssarios para o moviu:ento

dos trens.
A distancia entre as faces internas dos trilhos será. de
im,OO.
As dimensões do perfil transversal serão sujeitas á ap-

provaç5o do Governo.
As vallet.as longitudinaes lerão as dimensões c decliVI.!"
necessarios para dar prompto escoamento ás agua~.
A inclinação dos talude.~ dos cúrtcs e aterros será fixad:t
em vista da altura destes e da natureza do 1crreno.

XXXI
O concessionario executará todas as obras de arte e f~rá
todos os trabalhos m~cessarios para que a estrada não crêe
obstaculo algum ao escoamento das ag-uas, e para que a direccão das outras vias de communicação existentes não re""
ceba sinão as rr.oclificações indisvensavci~ c rn·ecc111das de
approvação do Congresso. Os cruzamentos com as rua~
ou caminhos publicos poderão sm· superiores, inferiores, OI.!,
quando absolutamente ~e não possa fazer por· outro modo.
de nivel, construindo, porém, o concessionario, a expensas
suas, as obras que os mesmos cruzamentos tornarem neoossarias, ficando tambem a seu cargo as despezas com os signae~
e guardas, que forem precisos pru·a as cancellas durante o dia
e a noite. Terá nc~-sc caso o concessionario o direito de alterar a direccão das ruas ou caminhos publicas com o fim de
melhorar os cruzamentos ou de diminuir o seu numero, precedendo consentimento do f'~\'~t·no, c quando fôr de direito,
da autoridadê municipal, sem que possa perceber qualquer
taxa pela passa~m nos p<lntos de intcrscq:ão.
·
Executará as obra:::; nccf'Ssal'ias á Jla'3sagem flas aguas
nlilitadas para abast.ecimrnto ou para. fim: industriaes ou
agrícolas, 0 permittirá que com identicos fins taes obras se
effeclucm em qualquer tt"mpo, desde que deltas não t·esultem
damno á propria estrada.
A esb·ada de ferro não llOderá impedir a navegac.ão dos
rios ou canaf)S, e nesse intuito as pontes ou viaductos sobre
os rios e canaes terão a capacidade necessaria para que a na- .
yegação não seja embaraçada.
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Em todos o.:; cruzamentos superwres ou infcl'JOres com ::..s
vias de comrnunicac!io ordinarins o Governo terá o dlroito àe
marcar a altura dos vfios dos viaductos, a largura destes e a
que deverá haver entre os parapeitos em relação ás necessidades da circulacão da. via publica que lhe ficar inferior.
:.~os cruzamentos de nivel os trilhog serão collucallos sem
saliencia nem depressão sobre o nivcl da via lle commumcacão que cortar a estrada de ferro, de modo a não embaraçar a
circulação de carros ou carroças.
O ebw da estrada de ferro não deverá fazer eom o da
via de comtnunicação Ot'dinaria um angulo menor de 45''.
Os cruv.amentos dé nivol terão cancellas ou barreiras.
v1~dando a cit·cula~.;ão da via de commuuicat::io nl'dinaria ná
oecasião da passagem úos trens, havendo, ltléHl disso, uma
casa de guarda, todas as vezes que o Governo reconhecer es'la
necessidade.

XXXII
O cnncrss!otlat·w empregará matcriaos dn boa qualidade
na execução de todas as obras, e seguir-á sempre as prcscripçôés
da arte, de modo que se obtenham construcçõcs perfeitarnt:'nte solidas.
O systema e dimensões das obras de arte serão fixados
por occasião da execução, tendo em v.ttcnção a naturcz3 do
terreno c as pressões st1pportadas, de accórúo entre o eoncessinnario c o Governo.
O conccssionario será obl'igado a minisf mr os apparelhos
B pessoal nccessarios ás sondagens e fincamento de estacas de
ensaios, etc.
iNas supcrl::ltructuras das ponf.es as vigas de macieira só
poderão ser cmrregadas pr·ovism:iammtll',
devcmto ser
substituidas por vigas metallicas, logo que o Governo o (~xija.
O emprego de ferro fundido em langPrõns não ~c r á I olm'ado.
Antes de entregue tí circulat;íio, todas a~ ollms de a ri o seJ'Üo nxpcrirncnl.adas, f'a;~cndo-sc passar c repassar snhre, cllas
com diversas velocjdades c depois de estacionar algumas
horas, um f.rcm composto de locomotivas, ou, em falta dPsLa~;,
de carros de mercadorias quanto possivel carregados.
As dcspezas destas expcricncias corrcdio por conta do
concession~rio.

XXX lU
O concessionario construirá todos os edifícios e depcndencias necessarias para que o trafego se cffecluc regularmente c sem pt'J·igo para a sf'lgurança publit~a.
As estações conterão salas de espera, bilheteria, accomodação para o agente, armazens para mercadorias, caixas de
agua, latrinas, mictorios, rampas de carreganwntos c embarque de animaes, balan~:1s, relogios, lampcõcs, desvios, cruzamrntos, chaves, signaes c cercas.
As cst.aç.ões c paradas terão mobilia apropriada.
Os cdificios das estações e paradas terão ao lado da
linha uma plataforma coberta, para embarque e desembarque
dos passageiros.
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As estações e paradas terão dimensões de accôrdo com a
sua importanoia. O Governo poderá exigir que o concessionario faca nas estacõ·es ·e paradas os augmentos reclamados
pelas necessidades da lavoura, commereio e industria ..
XXXIV

O Governo reserva-se o direito de fazer executar pelo
concessionario, ou r<>r conta do mesmo, durante o prazo da
concessão, alterações, novas obras, cuja necessidade a . experiencia haja indicado em relação á segurança publica, polícia
da estrada de ferro ou do trafego.
XXXV

O material rodante, locomotivas, tenders e carros, quer
de passageiros, quer de mercadorias de qualquer natureza, serão construidos de modo que haja segurança nos transporte~
e commodidade para os passageiros. O Governo poderá prohl--.
bir o emprego de material que não preencha estas condições.
Este material compor-se-ha, para abertura de toda a
linha ao trafego, do que constar do orçamento approvado.
XXXVI

Todas as indemnizações e despezas motivadas pela
construcção, conservação, trafego e rep-aração da estrada de
ferro correrão exclusivamente e sem excepção por conta do
concessionario.
XXXV H
O concessionario será obrigado a cumprir as disposições
do regulamento approvado pelo decreto ii. 15. 673, de 7 de
setembro de 1922, e, b~m assim, quaesquer outras da mesma
natureza, que forem dec.retadas para segurança e policia das
estradas de ferro, uma ve21 que. as novas disposições não contrariem as clausulas do contracto.
-

XXXVIII
O concessionario será obrigado a conservar com cuidado,
durante todo o tempo da concessão, e a manter em estado que
possam perfeitamente preencher o seu destino, tanto a estrada de ferro e suas dependencias, como o material rodante, sob
pena de multa, suspenção da concessão, ou de ser a conservação feita v-elo Governo á custa do mesmo concessionario.
No caso de interrupção do trafego, excedente de 30 dias consecutivos, por motivo não justificado, o Governo terá o direito de impôr uma multa por dia de interrupção igual á
renda liquida do dia anterior a ella, c restabelecerá o trafego,
correndo as despezas por conta do concessionario.
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XXXIX
O Governo poderá realizar em toda a extensão da estrada as construcções necessarias ao estabelecimento de uma
linha telegraphica de sua propriedade usando ou não, como
melhor lhe parecer, dos mesmos postes das linhas telegraphicas que o eoncessionario é 9~rigauo a construir m~1 tod~ a
exten::;ão da esti·ada, responsab1hsando-se o mesmo concessiOnario pela guarda dos fios, postes e apparelhos electricos que
pertencerem ao Governo.
Em quanto isto não se realiz~Rr, o concessionario é obri ·'
gado a expedir telegrarnmas do Governo com 50 % de abatimento da tarifa estabelecida. para os telegrammas particulares.

XL
Durante o tempo da concessão o Governo não concederá
outras es1i·adas de ferro dentro de uma zona de 10 kilometros
para cada lado do eixo da estrada, c na mesma uirccção desta.
O Governo reserva-se o direito de conceder outraH estradas que, tendo o mesmo ponto de pal'tida e direcções diversas,
r-ossam ap.proximar-se e até cruzar a linha concedida, comtanto que, dentro da referida zona, não recebam generos ou
passageiros.

XLI
A fiscalização exclusiva da estradtl, e uo servi~.;o será incumbida a um engenheiro fiscal e seus ajudantes, nomeados
pelo Governo e por clle pago, aos quaes comv·ele velar pelo
~icl emuprirnenLo das presentes condições.
l~' livre ao Governo, em todo o tempo, mandar engenheiros de. sua confiança acompanhar os estudos e os trabalhos da
conslrucção, afim de Pxaminar si são executados n,..... profi-ciencia: methodo e precisa actividade.
XLII
Si durante a execução ou ainda depois da terminação dos
trabalhos da Estrada, se verificar que qualquer obra não foi
executada conforme as regras da arte, o Governo poderá exigir do coricessionario a sua demolição e reconstrucção total ou
parcial, ou fazel-a por administração á custa do mesmo concessionario.

XLIII
Um anuo depois da terminação do:o; Lrahalhol-{ o eoncessionario entregará ao Governo uma planta catla::;Lral uc toda a
Estt·ada. bem como uma relacão das estações e obras de adn
c um qÚadru demonstrativo do custo da mesma estrada.
De toda e qualquer alteração ou acquisição ulterior ~~r:i
tambem enviada planta ao Governo.
Leis de 1924 -
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XLIV
Os .~recos de tran~porle ser~o fixados em tarifas approvlldas pêlo Govérno, não púdendõ é~~eder dós meios ordinarios de conducção no tctnpo da organização das hlCSmas ta-

rifas.

Á'!J

tarifas serão revistas, tlelo menos, todos os tres annoi.

XLV
Pelos preços fixados nessas lurifag o conem~sionario será
obrigado a lransvortar constantemente, com cuidado, cxachdão
e prestcza1 as mercadorias de qualquer naLureza, os passagetros e suas bagagens, os animaes domosticos e outros, e os valores que lhe forem confiados.

XLVI
O cun~essionario poderá fazer tmlos os transportes por
tarifas approvadas velo Governo,
sem excepçüo, quer, em prejniw,
quer em fàvor de quetn quer qUe seja. Bstas baixas de preços
se fàrãn effcclivas com o consentimenl o do Governo, sendo o
publico llViRndo pot meio de annuncios affixados nas estaçíJes
e insertos nos jornaes. Si o concessionario fizer transportes
por pre~,:os inferiores aos das tarifas, sem aquellc prévio consentimento, o Governo poderá applicar a mesma reducção a
todos os transportes de igual categoria, isto é, pertencente~;
á mesma classe de tarifa, e os preços aHSllll reduzidos não tronarão a ser elevados, como no caso de prévio consentimento
do <.lovcrnu, sem autorização expressa deste, avisando-se ao
publico com um tnnz, pelo menos, de antcccdencia.
A~ reduc~~õcs concedidâs a indig·entes não poderão dar
logar a applicação deste attigo.
preço~ inferiores aos das
mnt~~ de um modo gct·al c

XL"VIl
O concessionario se obriga a effectuar o transporte geatuilo, na estrada de ferro, dos que por lei tiverem direito a
elle: e a transportar com abatimento de 50 % :
1°, as autoridades, escoltas policiaes e respectiva bagagem,
quando forem em diligencia;
2°, munição de guerra e qualquer numero de soldados do
Exercito e da Guarda Nacional 1 ou da Policia com seus officiaes e respectiva bagagem, quando mandados a serviço do
Governo a qualquer parte da linha1 dada ordem tlara l.al fim
pelo mesmo Governo, pelo governador do Estado ou outra~
autoridades que, para isso, forem autorizadas;
3°, os colonos e immigrantcs, suas bagagens, ferramentas,
utensilios e instrumentos aratorios;
4°, as sementes e as plantas enviadas pelo Governo ou
pelos governadores dos ~stados, pay·a serem gral uilamenl c distribuidas aos lavradores;
5°, todos os generos, de qualquer natureza que sejam, pelo
Governo ou pelos governadores dos Estados enviados para attender aos soccorros publicos e~tgidos pela secca, inundação,
peste, guerra ou a· outra calamidade publica.
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Todos os mais passageiros e cargas do Governo Geral ou
dos Estados nio espeotftcados acima, serão transportados com
abatimento de t5 ,_ (quinze por cento).
Terão tambem abatimento de quinze por cento (15 %)
os transportes de materiaes que se destinarem á construcção
dos ramaes e prolongamenf os da propria estrada e os destinados às obras municipaes nos municípios servidos pela eslrada.
Sempre que o Governo o exigir, em circumstancias extraordinarias, o concessionario porá ás suas ordens todos os meios
de transporte de que dispuzer.
Ne:;te caso o Governo. si o preferir, pagará ao concessionario o que fôr cenvencionado, pelo uso da estrada u todo o
~cu material, não excedendo o valor da 1·enda média, de periudo ideuUco, nos ultimos tres annos .
.As malas do Correio e seus conductores, ou funeduual'ios
cncarreg·ados por parle do Governo do serviço da linha telegl'aphieu, hem como quaesquer sommas de dinheiro perf.enéentes ao Thesouro Nacional ou ao do Estado, serão condu-·
zidos gratuitamente, em carro especialmente adaptado para
e.-.su fim.
XLVIII

Logo que os dividendos da emprcza excedorem de 12 %,
) Governo terá o direito de exigir a reducção das tarifas de
transporte.
Estas reducções se effectuarão principalmente em tarifas
differenciaes para os grandes percursos e nas tarifas dos generos destinados á lavoura e á exportação.
XLIX

O Governo poderá fazer, depois de ouvidos o concessiouario, concessão de ramaes para uso particular, partindo das
estações ou de qualquer ponto da linha concedida, sem que
tenha o mesmo eoncessionario direito a qualquer indemnização, salvo si houver augmenlo eventual de despeza de conservação.
Todas as obras definitivas ou provisorias neccssarias para
obter neste caso a segurança do trafego serão feitas sem onus
para o concessionario.
L
Na época fixada para terminação desta concessão a es..,.
trada de ferro e suas dependencias, bem como todas as ol:Jras
do porto e suas dependencias deverão achar-se em bom estado de conservação.
Si, em qualquer tempo da concessão a conservação da
estrada ou do porto fôr descurada, o Governo terá o direito
de confiscar a receita e empregai-a naquelle serviço.
LJ

O Governo terá o direHo de resgatar a estrada depois de
decoiTidos 30 annos desta data.
O preço do resgate 1:1erá regulado, em falla de accGrdo,
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pelo termo médio do rendimento liquido. do ultimo quinquennio e tendo-se em consideração a importancia das obras, material e dependencias no estado em que estiverem então.
A importancia do resgate poderá ser paga em títulos da
divida publica interna.
Fica entendido que a presente clausula só é appli~avel aos
casos ordinarios e que não abroga o direito de desapropriação por utilidade publica, que tem a União Federal, não só em
relação á estrada como todas as obras do porto e suas dependencias.
LII
O concessionario não .poderá alienar a Ci::iLrada ou parte
desta, nem transferir a concessão referente ao porto, sem
prévia autorização do Governo.
Poderá, mediante consentimento do Governo, anendar a
estrada e o material fixo a qualquer companhia ou empreza,
á qual passarão a propriedade do material rodante e os direitos e obrigações deste contracto referente ao custeio da estrada.
·
LIII
No caso .de desaccôrdo entre o Governo e o concessional'io
sobro a intelligeucia tias clausulas relativas :.í. estraua ou ao
porto será decidida por arbitrot:~ nomeados um pelo Governo
e outro pelo concessionario.
Si, porém, os arbitros nomeados não chegarem a accôrdo,
cada uma das partes indicará um 3° nome, e dentre este::; a
sorte designará o do desempatador.
·
LIV
Pela inobservancia de qualquer das presentes clawmlas referentes á estrada c para a qual não se tenha comlJinado pena
especial, poderá o Governo impôr multas de 200$ até 5:000$,
e o dobro na reincidencia.
-

LV
As duvidas ou questõm; que 8e su~cilarem entre o concessionario e o Governo, ou entre elle e os particul&res, estranhas
á intelligencia das presentes clausulas, serão ~solvinas de
accôrdo com a legislação commum.
·

LVI
Ficart\ ::;e'm cffeilo o prei::ienle decreto si, dentro do pra1.o
de 60 dias, contados da publicação no Diario O{[icial, o con-cessionariu não assignar o respectivo contracto.
Hio de Janeiro, 26 de novembro de 1924. - F'I'Wlciscu Sá.

437

.A.CTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 16.682

-DE

26

DE NOVEMBRO DE

1924

Alwe ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de sete m-il cento c cincoenta contos de réis
(7.150:'000$), para despezas de construcção e m.Alhnmmcntos na E.çtrarlfl de Ferro Central do Brasil
O Presidente da Republica dos Estados Unidos rio Brasil,
Uf'lando da autorização contida no art. 197 da lei n. 4. 793, de
7 do janeiro de 1924, e tendo ouvido o Ministerio da Fazenda
e o Tribunal de Contas, na fórma do art. 93 do Regulamento
fl-f'ral flfl Contabilidade Publica, resolve abrir ao Ministerio da
Viação e Obras Publicas o credito especial de sete mil cAnto
c cincoenta contos de réis (7 .150 :000$), para attender ás despezas de construcção e dfl melhoramentos na Est.rada do
Forro Central do Brasil.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1924, 103° r1a Indepfmdencia o 36° da Hepublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDER.

Francisco Sâ.

DEüRETO N, 1·6.6-83-

DE

26

DE NOV,EMBRO DE

1924

Suspende a execução do decreto n. 16.237, de 5 de novembro
de 1923, na parte a que se refere o regulamento appro ...
vado pelo decreto n. 16.600, de 17 de setembro de 1924,
provisoriamente.
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attlmde.ndo ao que lhe expoz o ministro de Estado dos Negocios da Marinha, decreta_:_
Art. 1. o Fica provisoriamente suspensa a exeeução do
dccireto n. 1·6.2·37, de 5 do dezembro de 1923, na parte a que
se refere o regulamento approvado pelo decreto n. 16.600,
rle 17 de setembro de 1924.
Art. 2. o Os centroa de aviaçã.o e os demais serviços a
cargo da Directoria de Aeronautica passarão a funccionar sob
a direcção immediata do Estado-Maior da Armada, para o
que o ministro da Marinha baixará as instrucções convenientes.
Art. 3. o Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1924, 103° da Inde'..
pendencia e 36° da Republica.•
ARTHUR DA SILVA BERNÀRDES.

Alexandrino Paria de Alencar.

ACTOS DO l..tOIJBR EXECUTIVO

DECRETO N. 16.68i -

PE

26

PB NOVEMBl\0 DE

1924

Autoriza a promoção de marinheiros, in{e1·iores e sub-o(ficiac8 por se1·viços relevantes

O Presidente da Republioa dos Estados Unidos do Braail,
usando da auto:rizacão contida no art. 13 do deoreto n. 4.015,
de 9 de Janeiro de 1920, revigorada pelo art. 11 do decreto
n. 4. 79~, de 7 de janerro de 19~4, d.w.retn:
Art. f, • Em caso de guerra ext6rna ou commocão interna o ministro da Marinha poderá promover, excepcionalmentn, f6ra da~ condições· regulamentares, os marinheiro,;;,
inferiores e sub-officiaes da Marinha de guerra que se recommendarem por servicos relevantes.
Art. 2. o Essas promocões serão effectuadas sempre nos
proprios quadro3 ou especialidades.
Art. 3. o Revoga,m-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1924, 103" da Independencia e 36• da Republica.
ARTHUR D.-\ SILVA BERN.\H.DES.

Alexandrino Faria de Alencar.

DECRETO N. 16.685

-DE

26

DF! NOVEMBRO J)l!!

1924

Promulga os actos firmados na Quinta Conferencia 1. A mericana, de Santiago do Chile, em 1928
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Tendo sanccionado pelos decretos ns. 4.807, 4.808, 4.810,
de 12 de Janeiro, e 4.842 A, de 31 de Julho do corrente anuo.
as Resoluções do Congresso Nacional que approvaram os seguintes Actos: Convençfio sobre a publicidade daq lPis, decretos e regulamentos aduaneiros; Tratado para evitar ou preve ..
nir conflictos entre os Estados americanos; Convenção para a
proteccão das marcas de fabrica, commercio ou agricultura e
dos nomes commerciaes; e Convenção sobre a uniformidade de
nomenclatura para a classificação de mercadorias, - firmados pelos Delegados do Brasil á Quinta Conferencia Internacional Americana, realizada em Santiago do Chile de 26 de
Marco a 3 de Maio de 1923; e tendo-se effeotuado o respectivo
deposito de ratificação, no Minisf.erio das RelaçôeH Exteriores
da Republica do Chile, a 8 do corrente mez,
Decreta que esses Actos, appensos por cópia ao presente
decreto, sejam executados e cumpridos tão inteiramente como
nelles se contém.
Rio de Janeiro, 26 de Novembro de 1924, 101° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA

BERNARDES.

José Feliz Alves Pacheco.
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COBVEKÇ.IO
Jhn a pahliottlai• da.- lei1, deoret(»a e regulamentos
·
aduaneiros

Suas Excellencias os Senhores Presidentes dos Estados
Unidos de Venezuela, do Panamá, dos Estados Unidos da Ameeica do Norte, do Uruguay, do Equador, do Chile, da Guatemala, da Nicaragua, da Costa-Rica, dos Estados Unidos do Brasil. de el Salvador, da Colombia, de Cuba, do Paraguay, da Republica Dominicana, de Honduras, da Republica Argentina e
do Haití:
Desejando que os seus respectivos paizes fossem repreRnntados na Quinta Conferencia Internacional Americana, a ella
mandaram, devidamente autorizados, para approvar as resoluções, recommendações; convenções e tratados que julgarem
11 f. eis aos interesses da America, os seguintes Senhores Delegados:
Venezuella: Ped1'o César Dnminici. César Zumeta • .José
Anstria.

Panamá: Narciso Garay, José Le(evre.
Estados Unidos da America do Norte: Henry P. Fletcher,

F'rank B. Kellogg, Atlee Pomeren.e, Willard Sauls1ntry, George
Vincent, Frank C. Partridge, "\Villiam Eric Fowler, Leo
S. Rowe.
Uruguay: J. Antonio Buero, Eugenio Martinez Thedy.
Equador: Rafael M. Arizaga, José Rafael Bustamante,
Dr. Alberto Muno.r; Vernaza.
Chile: Agustin Edwards, Manuel RivCl8 Vicuiia, Carlos Aldunate Solar, Luiz Barros Borgono, Emílio Bello Codesido, Antnnio Huneeus, Alcebíades Roldán Guillermo SulJc?'rasenux.
A 1e.iandro del Rio .
Guatemala: Eduardo Poirier, Máximo Sontn Hall.
Nicaragua: Carlos Cuadra Pa~ws, Arturo Elizmulo.
Costa Rica: Alejandro A lvam.do Quir6s.
ERt,ados Unidos do Brasil: Afranio de ~Mello Franco, S11l11ino Gu.rqel do Amaral, James Darc11, J. de P. Jlodl'i(fUP..fl Al·nt?.ll, A. de Ipanema Moreira, Helio Lobo.
S. Salvador: Cecilio Bustq.mante.
Colombia: Guillermo Valencia, Laureano Gómrz, Carlos
Uribe Echeverri.
Cuba: Joad Vidal 11 Caro. Carlos Garcia Vélez, Aristides
Aailoro, Manuel Má'l'quez Sterling.
Paraguay: Manuel Gondra, Higinio Arbo.
Republica Dominioana: Tulio E. Oestero.
Honduras: Benjamin Villaser.a Mujica.
Argentina: Manuel Au(fnsto Montes de Oca, F'P1'nmulo SaoniPr. Manuel Malbrán.
Haití: Arthur Rameau. . ..
JiJ.

Os quaes, d~pois fie terem apresentado as ~uns crNienr.iaes, que foram consideradas em bôa e devida fól'ma. flelihP.raram r.clcbrar 11 segllinte Convr.ncfío sohrc n ymlllir.ifl:'vlr> das
lris, deorrtos a regulamentos adQ.aneiros:
As Altas Partes Cont.ractant.es, considerando qlle é de relevRnfr. jntoresse parfl, n Commercio dos paizes anwricanos que
se rlê a maior p11hlicidarle n tonas as leis. decretos e regul~
mentos aduaneiros, convêm no seguinte~
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Artigo I
As Altas Partes Contractantes compromettem-se a se communicarem mutuamente todas as leis, decretos e regulamentos
que regem a entrada ou sahida de mercadorias, assim como
todas as leis, decretos e regulamentos sobrt_ a entrada '· '~n' ;da
de navios no~ respectivos portos.
Artigo II
As Altas Partes Contractantes compromettem-se a publicar, por extenso ou em resumo, as leis, decretos ou regulamentos mencionados no Artigo I e que lhe forem communicados I?elos diver~o~ paize~ americanos que hajam rat.ificado
esta f.:onvenção.
Artigo UI
As Altas Partes Contractantes communicarão ao Conselho
Central Executivo da Alta Commissão Inter-Amerieana as lgis,
decreto~ ou. regulamentos a que se refere o Art. I.
·
Artigo IV
As Altas Partes Contractantes resolvem incumbir o Conselho Central Exeeutivo da Alta Commissã.o Inter-Americana do
preparo de um annuario, tão minucioso quanto ~eja pos~ivel,
das leis, decretos ou regulamentos aduaneiros vigentes nos
paizes americanos. O dito annuario ~er:'t redigido em inglez,
hespanhol, portuguez e francez.
Artigo V
Esta Convenção entrará em vigor logo que seia Estados
signatarios a tenham ratificado.
Art.igo VI
Os paizes amerieanos não representado~ na Quinta Con ...
ferencia Internacional Americana poderão adherir em qualquer momento a esta Convenção. O respectivo protocollo será
assignado em Santiago do Chile, ficando os t.ext.os originaes
desta Convenção depositados nos Archivos do Governo da
Republica do Chile.
Artigo VII
As ratificações desta Convenção serão depositadas no Ministerio das Relações Exteriores da Republica do Chile.
O Governo dessa Hepublica notificará desse deposito, por
via diplomatica, aos Governos signatarios: tal notificação valerá como troca de ratificações.
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Artigo VIII

A presente Convenção ·poderá ser denunciada, em qualquer momento. A denuncia deverá ser feita ao Governo da
Ropubl.ica do Chile e produzirá effeito, quanto ao Estado que
a faça, ao expirar o prazo de um anno, contado da dat.a do rcr.eJ,imento da communicação respectiva.
Artigo IX
As divergencias que se suscitarem entre as Altas Parte~
Contractantes, sobre a interpretação ou execução desta Convenção, ~erão decididaR por arbit.r::~mento.

EM TESTEMUNHO do que, os Delegados Plenipotenciarios
assignam a presente· Convenção e põem nella o sello da Quinta
Conferencia Internacional Americana, na cidade de Santiago .
do Chile, aos tres do mez de maio de mil e novecentos e vinte
e f res, em H espanhol, PorLuguez, Inglez e Francez. Esta Convenção drve ser entregue ao Ministerio da~ Relações ExterioreR
da Republica do Chile, para que se tirem cópia~ authenticas,
que serão enviadas, por via diplomatica, a rarla um do~ Estados
signat.arios.
Por VENEZUELA: Pedro César Dominici, César Zumeta e
.Jm~é Austria. Pelo PANAMA: Narciso Garoy e .José Lefevre.
- Pelos ESTADOS UNIDOS DA AMERICA DO NORTE: Henry P .,

Fletcher, Frank B. Kellorm, Atlee Pomerene, '\Villard Saulsbur1}, r:eorge E. Vincent, F1'anlr. C. Partridqe, '\Villiam Eric
Fomler e Leo S. Rowe. - Pelo URUGUAY: .1. Antonio Bu'ero,
Justino .Jiménez de Aréchaaa n Euqenio Martinez Thedy. Pelo EQUADOS: Rafael M. Arizaaa, .José Rafael Bustama.nte o
Albe.rto Muiioz Vernaza.- Pelo CHILE: Aaustin Edwards, Manuel Rivas Vicuiia, Carlos Aldunate Solar, Luis Barros Borgono, Emílio Bello Codesido, Antonio Huneeus, Alcebiades Roldafl,, Guillermo Subercaseaux e Alejandro del Rio. - Por GuATEMALA: Eduardo Poirier e Máximo Soto Hall. - Por NICARAGUA: Carlos Cuadra Pasos e Artu'ro Elizondo. Por CoSTARtr:A: Alejandro Alvarado Quirós. - Pelos ESTADOR UNIDos DO
BRASIL: Afranio de Mello Franco, Sylvino Gurge_l do Amm•al,
.J. de P. Rodrigues Alves, A. de Ipanema Moreira e Helio Lobo.
- Por S. SALVADOR: Cecilio Bustamante. - Prla CoLoMBIA:
Gu.illermo Valencia, Laureano Gómez e Carlos Uribe Eche1JP-rri. - Por CuBA: José Vidal y Caro, Carlos Garcia Vélez,
Aristides Aguero e Manuel Marques Sterling. - Pelo PARAGUAY: Manoel Gondra e Hiainio Arbo. - Pela REPUBLICA DoMINICANA: Tulio M. Cestero. - Por HoNDURAS: Benjamin Villaseca Mu.iica. - Pela .ARGENTINA: Manuel Augusto Montes de
Oca, Fernando Saguier e Manu'el Malbrán. - Pelo HAITf: Arfuro Rameau.
'
CONVENCIO'N

Sobre publicidad de documentos aduaneros
los

R. R. E. E. los PrRidente~ dP VrnrznPla, flp P':mamá. de
Unidos dr América, drl Urugna)'"'. dei Ecuador,

E~d a dos
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do Chile. de Guatmala, de Nieal'agua, de Costa Rica, dei BraRil, de El Salvador, de Colombia, de Cuba, dei Paraguay, do
Ia ReplU>IiQa Dominioa.na, de Honduras, de la República Argentine y de Haitf:
Deseando que sus paf~es respectivos fueran represent~
dos en la Quinta Conferencia Internacional Americana, enviaron a ella, debidarr.ente autorizados, para. aprobar las R·ecomendaciones, Reso1ucionos, Convenciones y Tratados que
juzg.aren útiles para los intnressp~ de Amér'iea. n ios siguiPnt os Sefiores Delegados :
Vene2uela: Ped1·o César Dominici, César· Zumeta, Jo:~é
Austria;

Panamá: Narciso Garay, José Le{evre;
Estados Unidos de América: Henry P. Fletrher, Franl;:
B. J(ellogg, Atlee Pomerene, Willard Saulsburu, Georae R.
Vincent, F1•anl~ C. Pllrl'tridge, William EJ'ic Fowle1•, L co S.

ROW8J

.

·.

.

Uruguay: J. Antonio Bum•o, Jus tino Jiménez de An~clwga, Ru.oenia Martinez Thedy;
•
Eouador: Ra(qel M. Arízaaa, José Ra(ad JJustamante,
Albe1·to Mufioz Vernaza;
Chile: Agustín Edwards, Manuel Rivas Virw1a, Carlos
Aldunatc Solar, Luü Barl'os Borgoilo, Emílio Rello Code . .·itlo,
Antonio Huneeu.fl, Alcibiodcs Roldán, Guillennu S~tbcrrtl8Pll1t:r.
Alejandro deZ Rio;
Guatemala: Eduardo Poirier, Máximo Soto /lall;
Nicaragua: Carlos Cu.adra Pasos, Arturo Elizonclo,·
Costa Rioa: A.leJandro Alvarado Quiró.9:
Estados Unidos doi Brasil: Afronto de MPT1o F'ranro. 8!11vino Gurgel do Amm·al, Jarnws Darcu, J. P. llntl,·ifnws ;\lpr'~.
A. de Ipanruw Mo1·ctra, Helio Lobo:
El Salvador: Cecilin Rustarnf'ut.e:
Colornhia: Guillerrno Valencia, Laureano Gômez, Carlos
Uribe Echeverri;
Cuba: Josd C. Vidal 11 Caro, Cm·los Gm·cia r élez, Aristides Awllero, Ma.nuel Mdrq1us Sterlinq;
Paraguay: Manuel Gondra, HifTino Arbo;
Republica Dominicnna: TuUo M. Cestl'ro;
Honduras: Benjamin Villaseca lllujioa;
Republica Argentina: Manuel Au(Ju.,to MrmteR de Oca,
Fernanda Saquier, Manuel E. llfalbrdn; y
Haitf; Artur o Rameau.
Qulenn@ deApui\R do haber~e comunicado ~us:; poderrA y
enoontrândolos en bnena y debida for1r>a, hnn ncorrlado celebrar la siguiente Convenclón!
Las Altas Partes Contratantes, considerando rrne es de
sumo interés para el comercio de lo~ pafses am~ricanos que
se dé la mayor publicidad a todas las leyes. decretos y reglamentos aduaneros~ convienen en lo siguiente:
Artículo I
Las Altas Partes ContrAtantes se compromPtr> 1-r>a eomunioarse mútuamente todas las leys y reglamentos que rigen
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la entrada o salida de m•1roadoriM, asi como todas las leys,
decretos y reglamentos relativos a la entrada o salida de naves de sus puertos respectivos.
Artfeulo li
I.Jas Altas Partes se comprometeo a publicar P.n Pxtenso
o en resumen las leys, decretos y reglamentm:; mencionado~
•:.tt el Artículo I, y que les sean comunicados por loR diversO!
pa fses americanos que bayan ratificado esta Convención.
Artículo 111
Las Altas Partes Contratantes coreunicarán ai Consejt
Central Ejeeutivo de la Alta C.omisión Tnteramericana la~
Ieys, decretr1s y reilamentoos a que se refiere e! Artículo I.
Articulo IV
Las Alt.as Partes Contratanf.eg resuelven Pneom~ndar at
r.onsejo Central E.tecuttvo de la Alta Comlsión Int~rnmrricana
la prep.at·ación de un anuario, tan detallado como ~rn po~ibl~.
de las leys, decretos y reglamentos aduaneros btgenfes en los
pafE~es americanos. Dioho anuario se redactará en CIBU~Ilano,
mglés, portugués y franoés.
Artículo
Esta Convención entrará. en vigencia en cuanto baya ratificada por seis Estados signatarios.
Artfcnlo VT
J.Jos pafses amerfnano~ que no esfén represent.arlo'\ rn la
Quinta Conferencia Internacional Americana podrán ndherirse en cualquier momento a esta Convención. La firma dei
Protocolo respectivo se efectuará en Santiago de ChilP, quedando depositados los textos origlnales de esta Convención
en los archivos del Gobierno de la Repüblica de Chile.
1

Artículo VII
Las rat.iffcaclones de la Convenoldn !llerán depmõ!itarlas Pn
el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia R~pública de
Chile,
El Gobferno de la Rept1blica de Chile notificará por la
vfa diplomática este depósito a lo~ Gobiernog fir1T'an1 es; dicha notificaclón yal~á co!_D.o carnblp de ratifioaciones.

ACTOS, DO PODER EXECUTIVO

Artículo VIII
La presente Convención podrá ser denunciada en cualquier
momento. La denuncia deberá hacerse ante el Gobicrno de la
República de Chile y afectará el Estado quo In foernulo un
afio después de la fecha de la notificación.
·Artículo IX
Las diferencias que se susciten entre las Altas Partes
Contratantes con respecto a la interpretación o ejocución de
est.a Convención se decidirán por arbitraje.
EN TESTIMONIO de lo cual, firman y sollan 1~ prrscnte
Convención en Santiago de Chile, a los veintiocho días dei
mes de Abril del afio mil novecientos veintitres, on cast.ellano, inglés, portugués y francés. Esta Convención será dcp•Jsitada en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Chile a fim de que se saquen copias certificadas para
enviarias, por la vía diplomatica, a cada uno do los Estados
signatarios.
(Firmado) por VENEZUELA: Pedro Césm· Dominici, César
Zurneta, José Austria; por PANAMÁ: Narrciso Garahu, José Lefem·e; por EsTADos UNIDos DE AMÉRICA: Henr11 P. Fletcher,
Frank B. Kellogg, Atlee Pomerene, Willard Saulsbw·u, George E. Vincent, Frank C. Pa.rtridge, William Eric Fowle1', Leo
S. Rotoe; por URUGUAY: J. Anton'lo Btte1·o, Justino Jiménez
ri e A1·échaga, Eugenio Martinez Thedy; por EeuADoR: Ila{a.el
M. Arizaaa, José Rafael Bustarnantc, Alberto Mwioz
Vernaza; por CHILE: Agustin Edwards, Manuel Rivag
Vicuiia. Carlos Adnnate Solm', Luis
Bar1·os Bm·amío,
EmiUo Bello Codesido, Antonio Huneeus, .4.lcibiades Roldán. Gttillermo Subercaseaux, Alejand1·o del Rio; por GuATEMALA: Edum·do Poirier, Máximo Soto Hnll; por NI-CARAGUA: Carlos Cuadra Pasos, Artnro Elizmulo; por CosT.\
RIC'..A: Ale.fandro
Alvarado Quirós; por ESTADOS UNIDOS DEI.
BHASIL: Afranio de Mello Franco, Sylvino Gurgel rlo Amm·al,
J. de P. Rodrigues Alves, A. de Ipanema Morei1'a, Helio Lobo.:
por EL SALVADOR: Cecilio Bustamante; por CoLoMBV\: Guillr.rmo Valencia, Laureano Gómez. Cm·los Uribr Echeve1·ri.: por
CUBA: .José C. Vidal 11 Cm·o, Carlos Garcia V élez, A1•últirles
Agiiero, Manuel Má.rquez Sterling; por PAP.AGUAY: Mrmud
Gondra, Higinio A rbo; por REPÚBLICA DoMINICANA: TuHo 111.
Cestero; por HoNDURAS: Benjamin Vilaseca llfu.,iica; por HEPÚDLICA ARGENTINA: Mamuel Auausto Montes de Oca, Jí'f'.'i'1Wndo Saauier, Manuel E. lltalbrá.n; y por HAITÍ: A1'tw·o Ramean.
CONVENTION
On publicity of customs documents

Their Excellencies the Presidents of Venezuela, United
States of America, Uruguay, Ecuador, Chile, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, BraiZil, Salvador, Colombia, Cuba, Para-
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guay, Dominican Republic, Honduras, Argentine Republic and
Haity:
. Being desirous that. their respective countries may be
represcnted at thc Fifth International Conference of American
Statcs, havc sent there to the following Delegates, dully autho'rizcd to approve thc recommendations, reso·lutions, convcnticms and lreaties which they might doem advantageo'us
to thc intcrests of America.
·v-enezuela: Pedro César Dominici, César Zumeta, José
Au.st1·ia;
Panamá: Narciso Gm·ay, José E. Lefevre;
United SLates of America: Henry P. Fletcher, F1·ank B.
Kelloag, Atlee Pomerene, 1Villard Saulsbu1·y, Franck C. Partridge, George E. Vincent, William Eric Fowler, Leo S. Rowe;
Uruguay: J. Antonio Buero, Jus tino Jünénez de Aréchaga, Eugenio Martinez Thedy;
Ecuador: Rafael M. A1·izaga, José Rafael Bustamante, Albcl·to Mtoioz Ve1·naza;
Chile: Auustin E'dwards, Manuel Rivas Vicuüa, Carlos
Aldunate Solar, Luis Barros Borgofío, Emil-io Bello Codesido,
Antonio Iluneetts, Alcibíades Roldán, Guillermo Sttbei·caseaux,
Alejandro del Rio;
Guatemada: Eduardo Poirier, Máximo Soto Hall;
Ni'Caragua: Carlos Cuadra. Pasos, Artu1'o EUzundo;
Costa Rica : A.lejandro Alvarado Oui1·ós;
United States of Brazil: Afranio de Mello Jt"'ranco, Sylv·ino
Gw·gcl do- Amaral, J. de P. Rodrigues Alves, A. de Ipan_ema
Moreira, Helio Lobo;
El Salvador: Cecilio Bustamante;
Colombia: Guillermo Valencia, Laureano Góm.ez, (Ja1•los
Uribe EcheveN"i;
Cuba: José O. Vidal y Cm·o, Carlos Garcia Vélez,
Aristides Agüero, Manuel Márquez Sterling;
Paraguay: Manuel Gondra, Iligino Arbo;
Dominican Republic: Tulio M. Cestero;
Honduras: Benjamin Villaseca Mujica;
Argentine Republic: Manuel Augu$to Montes rle Oca,
Pcruando Saguier, Manuel E. Malbrán;
Hayti: Arthur Ram_eau.
\Vho, after having presented their cre~entials and the
same haviug been found in due and proper fo'rm, have agreed
upon the following Convention on Publieity of CusLoms
Doeurnents:
The High Contracting :Prurties, considcring thaL iL is of
the utmost importance to give the greatest pubUcity to ali
cusloms laws, decrees, and regulations1 agree as follows:
ArLicle I
'I' h c H igh Contracting Partics agrcc lo (~O'HHnunicate Lo
caeh oi her all I h e law~, dcerecs and rcgulations thaL govern
the impol'talion or thc exportatiun of mcrehandise, as well as
all laws, deerees anQ rcgulations referring to vesscls cnlcring
in lo or sailing fro'm the~r ports.

ÀO'r'OB
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Artlete 11

in

Tha High Cot1lracting . Partiee · agree to publish in tull or

laws, decrees and regulations tnenUoned in Art. I, which have been communicated to them by
sêveral American Countties that have ratitied this Convention.
ktt abridged form the

Article 111
Thc High Contracting Parties wih cmnmunicate to the
Central Exéeutive Counoll of the Inter Atnerican High Commlssion lhe laws, decrees or régulations to whiclt Art. I

retere.

Article IV
The High Contracting ParLics resolvo tu entrnst td thE;

Central Exeeutive Council of the Inter Amcrican High Commi~sion the preparat~on of a hand-book as detailed as possi-

ble, of the cuetoms laws, dccrecs, and regulations enforced

in the American Cduntries. This hand-book will be published
in Eng,lisb, Splanish~ Portuguesa and French.
Article V
'rhis ·convention will become effective
ratified by ·six Signatury Slatcs.

as soon as it ia

Article VI
The American Countries n~t- represented at the Fifth
International Conferenc~ of American States may adhere to
this Convention at any time. Tlte res.pcctlve protO'col · will
be signed in Santiago, Chilo, the original texts of this Con~ntion being filed ín thc arehives of Government of the
Republica of Chile.
Article VII
Tbe ratifioations of this Oonventio'n will be deposited
with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of
Chile.
The Government of tbe Republic of Chile will notify
the Signatory States, through diplomatic channels, of the depo'sit ot th~e ratttieations; this notification will be equivalent to an exohange of ratifications.
Article VIII

This Gonvention may bc denaunced at any time. The
Cienuraciation must be made to tbe Government ~of the
Republic ot Ghile Mld will atToot the G<YVernment rnaking
sue h denouncement, one yea~ after tlÃ~ date of notificatio'n .,
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Artitle IX
Any controversy which may arisc bctwccn thc lligh
Contracting Parties with respect to Lhe exccution or interprctation of this Convention, shall be decidcd by arbitratiO'n.
This Convention is issued in Spanish, English, Portugucse and French, each of which texts is authentic.
In Witness Whereof, the Delegates sign. this Convention in English, Spanish, Portuguese and Prench and affix
the seal of the Fifth International Conference of American
Statcs, in the city O'f Santiago, Chile, on thc 3 rd. day of
May in the year one thousand nine hundred and twenty;
three.
1'his Convention shall be filed in the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Chile in order that certified copies
may be made and forwarded through appropriate diplomatic
channels to each of the SignatoTy States.
(Signed) for VENEZUELA: Pedro César JJurninici, César
Zumeta, José Austria; for PANAMÁ: Narciso Garay, J. E. Le{eV1·e; for the UNrT.&D STATES OF AMEHICA: Henry P. Fl'etcher,
Fra.nlc B. Keltogg~ Atlee Pomerene, Willard Smtlsbw·y, George
E. Vincent; Franlc O. Pa'rtridqe, Williarn Eric Jt'owler, Leo
S. R01.ve; for URUGUAY: J ., Antonio Buet·v, .Jus tino Jiménez
de .'\.réchaga. Eugenio Martinez Thedy; for EcuAoo'a: Rafael
M. Arizaoa, José Rafael Bustamante, Alberto Muiioi Vernaza;
ior CHILE: .4.oustin Edwards, Manuel lUvas Vicwia, Carlos Aldunatc Solar,Luis Ba1'ros Borgono,Emilio J.Jello Codesido, Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Guillermo Subc1·caseaux,
Alejandro del Rio; for GUATEMALA: Eduardo Poi1·ier, Máximo
Soto Hall; foT NICARAGUA: Carlos Cuadra Pasos, At·lt.t1'0 Elizond(J; for CoSTA RIOA.: Alejandro Alvarado Quirós; for the
UNrn~o STATEE!· oF BRAZIL: Afranio de Mello Pmncu, Sylvino
Gurgel do Amm·al, J. de P. Rodrigues Alves, A. de I1mnema
Moreira, Helio Lobo; for EL SALVADOR: Cecilio Bustarnante;
for CoLOMBIA: Guillm·mo Valencia, Laureano Gómez, Carlos
Uribe Echeverri; foc CuBA: José C. Vidal y Caro, Carlos
Garcia Vélez, Aristides Agüero, Manuel Márqucz Stcrl'in(f; for
PARAGUAY: Manuel Gondra, Hi(linio Arbo; for tho DoMINICAN
H.EPUBLIC: Tulio M. Cestero; for HoNounAs: Benjamin Villaseca Mujica; for the ARGENTINB REPUBLlt:: Manuel A. Montes
de Oca, Ferna'IUÚJ Saquier, Manuel E. Malbrdt~ and for
HAITY: Arthur Rameau.
CONVENTION

Concernant la puhlicité des documeuts douaniers
LL. EE. les Présidents du Véné1.uela, de Panamá, des
E'fats-Unis d'Amérique, de l'Uruguay, de l'E'qua!PUJ'. du Chili,
du Guatémala, de· Nicaragua, de Costa-Riea; du Hr'ésil, Du
Salvador, de la Colombie, de Cuba, du Paraguay, de la llépubliqne Do~inicaine, de Honduras, de la H,~vublique .\rgentinc ct d'Haiti:
Désirant que leurs pays respectifs fusscnt rrvré~cnf és à
la Cinquicme Conférence Internationale Américainc, ont cn-
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voyé, dument autol'isés, pour approver lPs Recommandantions,
Résolutions, Conventions et Traités qu'ils jugeraient utiles
aux intérêts de l'amérique, MM. les Délégués dont les noms
suivent:
Vénézuéla: Pedro César Dorninici, César Zumeta, Jo8é
Austria;
Panamá: Na1·ciso Ga1•ay, José E. Le{cvre;
E'tats-Unis d'Amérique: Henrique P. Fletchcr, F''l'ank B.
Kellog, Atlee Pornerene, W"illa1·d Saulsbury, Geo1·ge E. Vincent. Frank C. Partridge, Williarn Eric Fowler, Leo S. Rowe;
Uruguay: J. Antonio Buero, Justino Jirnénez de AI·échaya, Eugenio Martínez Thédy;
E'quateur: Rafael M. Arizaga, José Rafael Bustamante,
Alberto Murioz Vernaza;
· Chili: Agu~tin Edwards, Manuel Rivas Yicuiia, Ca1'los Aldunate Sola1·, Luis Barros Borgoiío, Ernilio Bello Codesido,
Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Guillerrno Subercaseaux,
.Alejandro del Rio;
Guatémala: Eduardo Poirier, Máximo Soto Hall;
Niguaragua: Carlos Cuadra Pasos, Arturo Elizondu;
Costa....Rica : Alejandru Alva1·ado Quirós;
E'tats-Unis du Brésil: Afranio de Mello Franco, Sylvino
auryel do Amaral, J. de P. Rodriguez Alves, A. de lpancma
Jlo·rcira, Helio Lobo;
Le Salvador: Cecilio JJustamanlc;
Colombie: GuiUe1·mo Valencia, Laureano Gómez, ()w·lus
Uribe Echever1·i;
Cuba: José C. Vidal y ()aro, Carlos Garcia Vélez, A'dstüles
Ayuero, Manuel Márquez Sterliny;
Paraguay: Manuel Gond1·a, Higinio Arbo;
Ré publique Dominicaine: Tulio M. Cestero;
Honduras: Benjamín Villaseca ~íl'lujica;
République Argentine: Manuel Augusto Montes de Oca,
Fet·nando Saguier, Manuel E. Malb1·án; et·
Haiti:. Arthur Rameau.
Lesquels apres avoir communiqué !eurs pleins pouvoirs
à la Conférencc, qui les a trouvés en bonnc et due forme,
sonL convenus des dispositions suivanles au sujeL de la Publicité des DocumenLs Douàniers.
Les Hautes Parties Contractante::;, considéranL qu'il cst.
de toute premiere importance de donner une plus grande publicité à toutes les lois, décrets et réglements douaniers, décident ce qui suit:
Article I
Les Hautes ParLies Contractantcs f1'engagent à ::;e communiquer réciproquement Loutes les lois, décrels, ri.~glemenls
qui régissent l'entrée ou la sortie des marchandises, de même
que touLes les lois, décrets ou reglements, relatifs à l'entrée
ou à la sorti e des na vires de lcurs ports respectifs.
Article H
Les Hautes ParLies ConLraclantcs s'engagenL à pulJlicr,
"in extenso" ou en résumé, les lois, décrets ou reglcmenls
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mentionnés ·à l'article I, ·et qui leu r seront communiqués· par
Ies divers pays américains qui auront ratifié cette Convention.
Article III
Los Hau:tes Parties Contractantes comnmniqueronL au
Gonseil Central Exécutif de la Haute Commission Intcraméricaine les lois, décrets ou reglements auxquels se réfere
l'article I.
Article IV

Los Hautes Parties Contractanles decident uc eharger le
Cunseil Central lTixécutif de Ia Haute Commissiun Jnteraméricaine de la préparation d'un Annuaire, aussi détaillé que
possible, dos lois, décrets ou reglements douaniers en vigueur dans les pays américains. Cet Annuaire será rédigé
en espagnol, anglais, portugais et francais.
Article V
Cetto Convention entrera en vigueur aussit_ôt qu'ellc aura
été ratifiée par si:x: E'tats Signataires.

Article VI
Les Pays Américains qui ne se sont pus faiL repré.3enter
à la Cinquiemc Conférence IntcrnaLionale Amérieaino pourrauL adhfSrer à n'importe quel momcnt à celtc Convcntion.
La signaturc du Protocole respectif se fera à ::5antiago du

Chili, les textes originaux de cette Convention rcstant rléposés dans les archives du Gouvernement de Ia République du
Chili.
Article VII
Les ratifications de cette Convcnlion seronL déposés au
Ministere des Affaires Etrangeres de Ia République du Chili.
Le Gouvernement de la République du Chili notifiera ce
dépôt par la voie diplomatique aux Gouverncments Signataires; cette notification tiendra li eu d' échange de ratifications.
Article VIII
La présentc Convcntion pourra êLrc dénonc6e it n'importe
quel moment. La dénoneiation sct·a adrcssée au Gouvernem~nt de la Hépublique du Chili cL aura ::;ou plein effet, pour
rE'fa( qui l'aur·a faite, à l'cxpiraf.ion d'unc Ulllli~D. comptée
~.. pari ir de la date de réception de Ia cornmunieat íon t•cspedive.
Leis de 1924 -
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Article IX
IJes tlifférends qui pourraient se produire entre les Hautes Parties Contraclantes, cn ce qui concerne l'intet•prétation
ou l'cxécuLion de eettc Convention, se décidcront par arbitrage.
Cetle Convention est rédigé en espagnol, anglais, portugais et français et tous los tcxtes seront considérés comme
authentiques.
EN FOI DE QUoi, les Délégués Plénipotentiaircs souscrivent la présente Convention et y apposent le sceau de la
Cinquiemc Uonférence lnternationale Amél'icainc, à Santiago
du Uhili, lo trois Mai mil neuf cent vingt trois, en espagnol,
en anglais, en portugais ct en français. Cette- Uonvcntion est
déposée au Ministere des Affaires de la République du Chili,
afin qu'il en ~oit fait des copies authentiques, qui seront envoyées par la voie diplomatique à chacun des E'tats Signataires.
(Signé) : pour le VÉNKZUÉLA: Ped1·o Cesa1· Dominici, C~
Zumeta, .José Aust1·üt; pour PANAMÁ: Na1·ciso Ga1·ay, J. E.
Le[ev1'e; pour les E'·rATS-UNlS n' AMmt!QUE: Henry P. Fletcher, Franlc B. J(elloua, Atlee Porner·ene, 1ViUard Saulsbury,
Georae E. Vincent, F1'anlc B. Kelloyg, Atlee Pome1'ene, Wil,liam Eric Fowlet·, L. S. Bowe; pour l'Un.uoUAY: J. A. Buero,
'Justino Jirnenez de .1réchaga, Euaenio Martinez Thédy; pour
l'E'QUA'rEUH.: Rafael M. Arizaaa, José Bafael Bustamante, A.
Mm1oz Vernaza; pour le ÜHILI: Agustin Edwar·ds, .Manuel Rivas Vicuiia, Carlos Aldunate S., L. Ban·os B., Emílio Bello C.,
Antonio llnneeus, Alcibiarles Roldán, Guille1'1JW Subercaseaux,
Alejand1·o del Rio; pour lc GUA'TÉMAI..u\: Eduardo Poirier,
Márirno Solo Ilall; pour lo NJCAHAUUA: Carlos Cuadra Pasos,
. Arturo Elizornlo ;. pour Cm:)'l'A-ltiCA: Alejand1·o Alvarado Quirós; pour les K'rA'fS UNlS DU BHÉSn-: A(1·anio de Mello Fl'anco,
S. Gurgel do Amaral, .1. de P. llodrigues Alves. A. de Jpanema Moreira, Ilelio Lobo; pour le HALVADon: Cecilio Bustamante; .pour la CoLO MUI E: Uuillenno Valencia, Laureano Gómez, CaJ'los Uribe Echeve1·ri; pour CUBA: J. C. Vidal Caro,
Ca1·los Garcia V élez, A. de Aguero, M. Ma.rquez Stcrlina; pour
le PARAGUAY: M. Gondt·a, Higinio A1'bo; pour la RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE: 1'ulio M. Cestero; pour le HONDURAS: Benjamtn
Villaseca M.; pour la RÉPUBLIQUE ARGENTINE: M. A. Montes
de Oca,. Fet·nando Saguier, Manuel E. Malbran; pour HAITI:
Arthur Rameau.

TRATADO
Para evitar ou prevenir conflictos entre os Estados Americanos
Os Governos representados na Quinta Conferencia Internacional Americana, desejando fortalecer cada vez mais os
princípios de justiça e de respeito mutuo, nos quaes se inspira
a politica que mantecm nas suas relações reciprocas, e avivar
nos seus povos sentimentos de concordia e de leal amizade,
que contribuam para consolidar as ditas relações,
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Confirmam o seu mais sincero desejo de manter-se em
paz immutavel, não só entre si, senão tambem com todas as
outras nações do mundo;
Condemnam a paz armada, que exagera as forças militares e navaes além das necessidades da segurança interna e da
soberania c indepcndencia dos Estados; e,
Com o firme proposito de promover todos og meios que
evitem ou previnam os conflictos que eventualmente possam
8Urgir entre elles, conveem no presente Tratado, ajustado e
concluído pelos Srs. Delegados Plenipotenciarios, cujos ple.nos
poderes foram achados em bôa e devida · fórma pela Uonferencia, a saber :
Venezuela: César Zumeta, José Austria.
Panamá: José E. Le(evre.
Estados Unidos da America do Norte: Hcnry P. F'leldw1·,
J.i'rank B. Kellog, Atlee. Pomerene, \Villiard Saulsbury, George
E. Vincent, Frank C. Partridge, Willian Eric Fowler. Leo S •:
llowe.
Uruguay: Eugenio Martinez Thédy.
Equardor: José Rafael Bustamante.
Chile : Manoel Rivas Vicuna, Carlos Al[unate Solar, Luiz
Barros Borgono, Emílio Bello Codesido, Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Guillermo Subercaseaux, Alexandro llcl Rio.
Guatemala: Edum·do Poirier, Máximo Soto Hall.
Nicaragua: Cm·los Cuad1·a Pasos, Arturo Elizondo.
Estados Unidos do Brasil: Afranio de Mello Franco, Sulvino Gurgel do Amaral, Helio Lobu.
Colombia: Guillermo Valencia.
Cuba: José C. Vidal y Caro, Carlos Gw·cia Vélez, Aristide!f .4.güero, Manoel Márquez Sterling.
Paraguay: Manoel Gondra.
H.epublica Dominicana: Tulio M. Cestero.
Honduras: Benjamin Villaseca Mujica.
Argentina : Manoel E. Malbrán.
Haiti - Arthur Rameau.
Artigo I
Toda questão que, por qualquer causa, se suscitar entro
duas ou mais das Altas Partes Contractantes, e que não tiver
podido ser resolvida pela via diplomatica nem submettida a
arbitramento em virtude de Tratados existentes, será sujeita
a investigação e relatorio de uma _Commissão constituída pela
maneira estabelecida pelo art. IV. As Altas Pari r.R Uontractantes se obrigam, em caso de conflicto a não cmprehender
mobilisações, concentrações do tropa sobre a fronteira da
outra parte, nem executar acto algum hostil nem vreparatorio de hostilidades, desde que se promova a convocação de
Uommissão Investigadora, até depois de apresentado o relatorio da mesma ou de decorrido o prazo a que se refere o arrJgo VII. Esta estipulação não abroga nem restrlngo os compromissos estabelecidos nos Convrmios de Arbitramento, que
existam entre duas ou mais da.s Altas Partes Contractantes,
ucm as obrigações que delles de derivam.
Fica entendido que nos- conflictos que surjam entre Nações que não teem Tratados Geraes de ArbHramento, não ca-
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berá a investigação em questões que affectem preceitos constitUcionaes, nem em questões já resolvidas por Tratados de
outra natureza.
Artigo II
As questões a que se refere o art. I serão entregues á
Commissão Investigadora, quando as negociações ou processos
diplomaticos para as solucionar ou submetter a arbitramento
se tenham mallogrado, ou nos casos em que circumstancias de
facto tornem impossível negociação alguma ou seja imminente um conflicto armado entre as partes. Qualquer dos
dois Governos directamente interessados na investigação dos factos que derem origem á questão, poderá promover
a convocação da Commissão Investigadora, para cujo objecto
será sufficiente communicar officialmente essa decisão á outra
parte e a uma das Commissões Permanentes creadas no artigo III.
Artigo III
Constituir-se-ão duas commissões com séde em Washington (E. U. da America do Norte) e em Montevidéu (Uruguay) e que serão chamadas Permanentes. Ficarão constituídas pelos tres Agentes Diplomaticos Americanos de mais
antiguidade entre os acreditados nas ditas capitaes e se organizarão quando chamadas pelas Chancellarias daquelles Estados, designando seus respectivos Presidentes. As suas funcções
se limitarão a receber das partes interessadas o pedido de con-vocação da Commissão Investigadora e a participai-o immediatamente á outra parte. O Governo, que pedir a dita convocação, nomeará no mesmo acto as pessoas que, por seu lado,
completarão a Commissão Investigadora e o da parte contrária fará, egualmentc, a designação dos membros que lhe coresponderem, logo que receber a notificação. A parte que promover o procedimento que este 'Tratado estabelece poderá dirigir-se, ao fazel-o, á Commissão Permanente, que julgar
mais efficaz, para uma rapida constituição da Commissão
Investigadora. Recebido o pedido de convocação e feitas as
notificações, ficará ipso facto, suspensa a questão ou a controversia grave que as partes vinham sustentando sem chegar a
accõrdo.

N. IV
A Commissão Investigadora compor-se-ha de cinco membros, todos nacionaes de Estados Americanos, e designados na
fórma seguinte: Cada Governo indicará no momento da convocação dois delles, dos quaes só um poderá ser da sua propria nacionalidade. O quinto será eleito de commum accôrdo
pelos j6. designados c desempenhará as funcçõcs de Presidente;
essa eleição, porém, não poderá recahir em cidadão algum
das nacionalidades já representadas na Com missão. Qualquer
dos doig Governos poderá, c por motivoH que ~c reservará
para si proprio, não dar a sua acccitação ao membro eleito, e,
nesse caso, o substituto será designado denLt·o dos trinta dias
seguinte~ á notificação desta recusa, de commum acc.ôrdo en-
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tre as partes, e, não havendo esse accôrdo, a designação se
fará pelo Presidente de uma Republica Americana não interessada no conflicto, e que será eleito por sorteio pelos commissionndos ,já nomeados de uma lista de nunca mais de
sr.is Chefes de Estado Americano, formada da meneira seguinte: Cada Governo que fôr parte na questão, ou, se os Governos directamente interessados nella forem mais de dois,
o Governo ou os Governos de um c outro lado da controVP.rsia designarão tres Presidentes de Nações Americanas, que
mantneham as mesmas relações amistosas com todas as partes
em conflicto. Quando houver mais de dois Governos directamcnfe mteressados em uma controversia, c os interesses de
dois ou mais delles estejam identificados, o Governo ou os
Governos, que estiverem de cada lado da questão, poderão
augmentar o numero dos seus commissionados, tanto quanto
fôr indispensavel, afim de que ambas as partes na controversia tenham 8empre representação igual na Commissão.
Contiluida assim a Commissão na. capital-séde da Commissão Permanente que fez a convocação, participação aos Governos respectivos a data da sua installação e poderá determinar logo o logar ou os lagares nos quacs deverá funccionar, tomando em consideração as maiores facilidades de inVf'sf.igação.
A Commissão Investigadora estabelecerá por si mesma
as rP-gras de seu procedimento. A este respeito recommendase a incorporação a essas normas processuaes das disposições
consignadas nos arts. 9, 10, H, 12 e 13 da Convenção subsrripta em \Vashington em fevereiro de 1923, enlre o Governo
dos Estados Unidos da America do Norte e os Governos das
llcpuhlicas de Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua e
Cost.a-Riea, os quacs vão transcriptos no Appendice a este Convenio.
As suas decisões e o relatorio final serão accordados pela
maioria dos seus membros.
Cada parte respondert\ pelos seus proprios gastos e por
nma parte cgual nos gastos geraes da Commissão.
Artigo V
As partes na conlroversia fornecerão os antecedentes e as
informações nccessarias para a investigação. A Commissão
devr.rá apresentar o seu relatorio antes de um anno, a contar
dn data da sua installaç.ão. Se não se tiver podido completar
a investigaeão nem redigir o relatorio dentro do prazo fixado,
poderá o prazo e!'ltabelecido ser ampliado por Reis mezes, sempre que a este respeito estiverem de accôrdo as partes em
controversia.
Artigo VI
As rp,soluç(:õe~ da CommiRsfío serão considP.radas como
relntorins sohrP as qurstõPs que cnnstit.uirem objecto da investigar;ão, mas nüo terão o valor 011 a for<:.a fie sentenças judiciaes ou arbilraes.
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Arti~o VII

Transmittindo o relatorio da Commlssão aos Governos em
conflicto, disporão estes de um termo de seis mezes para procurar novament.e a solucão da difficuldade em face das conclusões do referido relatorio; e, se, durante esse nova prazo,
não puderem ainda chegar a uma solução amistosa, as partes
em controversia recuperarão toda a sua liberdade de acção
para t>roceder como acreditarem conveniente para os seus intet•esses no assumpto que foi ma teria da investigação.
Artigo VIII
O presente Tratado não abroga convenios analogos existentes ou que possam vir a existir entre duas ou mais das
Alta'-' Partes Contractantes, nem deroga parcialmente nenhuma
das suas clausulas, ainda que contenham circumstancias ou
condições particulares que diffiram das aqui estipuladas.
Artigo IX
O prcsrnle 'fralado será ratificado pelas Altas Partes
Contrnctantes, segundo os respectivos preceitos constiutcionaes, e os instrumentos de ratificação serão depositadps no
Ministcrio das Relações Exteriores da Republir.a do Chile,
que os communicará pela vin diplomatica aos demais Governos
signatarios; e entrará em vigor entre ns Partes Contraetnntes
â medida que estas forem ratificando.
Este Tratado vigorar:i indefinidamente: pode ser demmciado e O!i seus effeito8 no que se refere ao denunciante cessarão um anno depois da notificação da denuncia, ficando o
pacto subsistente para os demais signatarios.
A denuncia será dirigida ao Governo do Chile, o qual a
transmiltirá aos demais Governos signatarios para os devidos
effeitos.
Artigo X

Poderão adherir ao presente trratado os Estado Americanos que não tiverem tido representação nesta Quinta Conferencia, enviando o instrumento official, no qual se consigne
esta adhesão, ao MiniRterio das Relações Exteriores da Republica do Chile, o qual o notificará âs outras Partes Contractantes.
APPENDICE

Artigo I
Os Governos signatarios outorgam a f.orlaf:! as CommissõeR que se constituirem a faculdado r1e cit.ar e jurnmentar as
~estemunhas e receber provas e testemunhos.
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Artigo II
Durante a investigação serão ouvidas as Partes e poderão estas ser representadas por um ou mais agentes e
advogados.
Artigo III
Todos os membros da Commissão prometterão, perante
a mais alta autoridade judicial do logar onde fôr installada, o
fiol e leal desempenho do seu commettido.
Artigo IV
A investigacão se realizará contradictoriamonte.
Conseguintemente, a Commissão noUfieará a cada Parto
as allcgações que a outra apresrnfar c fixarft tf'rmo~ 11ara rerPbor provas.
Uma vez notificadas as Partes, a Commissfío proeednrá á
investigação, ainda que não compareçam.

Artigo V
Desde o momento em que ficar organisada a Commissão
Investigadora, póderá esta fixar a situacão na qual devem
permanecer as Partes que manttem a controversia, a pedido de qualquer dellas, afim de não aggravar o mal r. para
qne a situação se conserve no mesmo estado at.é qnP a Commissão apresente o seu rclatorio.
EM FÉ do que, firmam e sellam com o sello da Quinta Confrreneia Internacional Americana o presente Tratado em Santiago do Chile, aos tres dias do mez rle Maio rlo anno de mil
novecentos e vinte e trcs, em hespanhol, inglr.z, norfugucz e
francez. Este Tratado ser:í deposit.ado no Ministrrio das Relações Exteriores da Republiea do Chile afim rln que se tirem
r,opias legalisarlas para as remclt.r.r pela Yin rliplomafir.a a
cada um dos Esl arlos sigttafarios.
· (Assigndos). - Por VENEZUELA: C. Zumefa, .JnsA AustJ'ia; por PANAlVL.\: .I. E. L~fct,re: pelos EA'l'ADOR lJNmos DA
AMEmr.A no Nonn~: Henru P. Flctcher, Franlr. B. Kelln(J,
Atlee Pnmercne, "\Villiard Sanlshun1, fienrae R. Vincenf, Franlc
(J. Po.rtrirlqe, l\lillinm E1'ic Fowlm·,
s. RnWP; pr.lo Unu ....
(iUAY: Euaenio Martínez Thédu, com rcsalvas no que r!'itahe-

r...

lrcr o Artigo 1o (primeiro) ao excluir rla invrstigacã.o as
qt1cslõe~ qnc affrcfam prrroifos const.it.ucionacs; poln EQl.TA11oR: .Tosf: Rnfarl. Bu.<;tamant~: polo CHILE: Mmwd Rhws Vir·nfín, f!m·lns Aldwmtc S .. J,. Barros B., Emilio Rdln C .. Anlunin Hntweus, AlriTJ"imlPs llonrln, G•uilTermc 8n1)eJ·coseo.u:r.
Alejmu1ro tld Rio; por GUA'TEMALA: Edm1w1·dn PniriPr. ]tfâ.rim n Sntf; lla.ll: por NICARAGUA: Carlns Cuadra Pnsos. ;\ rtnro
Ef.i-:.nndo: pp,los EsTADOS UNIDOS DO BRAZlL: A(rnnin dP Mello
Fr·mJPn. S. GwmrT do Ama.ral, Helio Lnbo; por CoLoMRIA: fiui~
knno Valencia; por CuBA: .T. C. Vidal 11 Caro, Carlos Gnrcw
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V élez, A. de Agüero, M. Márquez Sterling; por PARAGUAY: M.
Gondra; pela REPUBLICA DoMINICANA: Tulio M. Cestero; por
HoNDURAS: Benjamin Villaseca M.; pela REPUBLICA ARGENTINA: Manuel E. Mal~rán; por IIAITI: Artlw.r: Rameau ._

TRATADO
Para evitar o prevenir conflictos entre los Etados
Americanos.
Los Gobiernos representados en l·a Quinta Confrrcncia
Icternacional de los Estados Americanos, deseando fortalecer
cada vez más los princi·pios de ju.sticia y rtc rHspeto mutuo,
en que inspiran la polít.ica que observan en sus r~lacioncs reciproca5-~ y avivar en sus pueblos sentimientm:: de concordia y
de leal amistad, fJUC contribuyan a consolidar rlichas relaciones.
Confirman su más sincero anhelo de mant.enerse en paz
jmmulable. no sólo entre si. sino también con todas las otras
naciones de la ti erra;
·
·
Condenan la paz armada. qu,e exagera las fncrzas militares y navales más aHá de las necesidadcs de la seguridad
ante~ior y de la soberaeia o independencia de los Est.a:dos; y,
Con c.l propósito decidido d:e promover tod'os los médios
que evit;en o ·prevengan los conflictos q1w, ·eventualmente,
pueàan ocurrir entre ellos, convienen en {~l presPntP 'J'mtado, ajustado, y coecluido por lo~ seiíores Delegados Plenipotenciarios, c:Uy()S Plenos Poderes furron halla'dos en huena
y debida forma por la Conferencia, a sa:ber : ...
Venezuela: César Zu.meta. José Austria.
Panamá: José Lefr!vre.
Estados. Unidos da Ameorica: Henry P. Fletcher, Frank
B. Kellog, Atlee Pomer·ene, "\Viliard Saulsbury. George E.
Vincent, Frank. C. Pa1'tri.dge, "\Villiarn eric Fowler, Lro S.
Rowe ..
Uruguay: Eugenio Martíne:; Thédy.
Ecuador: José Rafael Bu.stamante.
Chile: Manoel Rivas Vicw1a, Carlos Aldunate Solar. Lui::.
Barro.ç Bor'.goiio~ Emilio Rcllo Codesido, An;tonio i}linneeu.s,
Alcebíades Rol,r~án, Guilhennn Sulu'?rcasra.u.r, Ale,jandro âr>l

Rio.

Guatemala: Eduardo Poi1·ie1·, Má.rimo Soto Hall.
Niearagua: Carlos Cnarl"a Pasos, Art.nro Elizonclo.
Estados Unidos .dei \Br.asil: A{1'anio rlr> Mello Franco.
Sylvino G.urgel do Amm·al, Hclin Lnhn.
·
Co 1omb i a : Gnillm·m o Valeu cia.
Cuba: José C. VidaJ 11 Caro, Cm·los Garcia VélPz, A1·istides Agürro, ManoPl l'rfárqnr'.<J Sff!rUn(f.
Paragnay: llfanoel Gorub·o.
Republica Dominicana: Ttüio M. Cf'stm·o.
Honduras: Renjam.in Villasr.ca Mujica.
Angent.ina: Manuel E. Malbrán.
Haiti: Artw·o Ramemt.
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Artículo I
Toda cuestiôn que por cualqnirra causa, s.P sn~citar,e
ent.re dos o más de las Alf.as Partes Contrat.antrs, y que no
hubi.rra ;podido ser resnrlta por la via diplomática, ni llevada a arbit.raje en virtud dr Tratados rxist.r·ntr~, sPrá .somnt.ida a la investigación o informe rle una Cnmisiôn const.ituirla drl mo.do que e~tabelecG el arUonlo IV. IJas Altas Partes Contratante~ se obfi.gan, rn caso de conflicto, a no iniciar
movilizacioneos, concentraciones .de tropa sohrf' la frontm•a
de la otra part.e, ni r.iecntar ningt'm a,cto hostil ni pr~para
torio de hostilidadf's, desde quf' sr promueva la cnnvocaforia
dtc la Comisión Investigadora, hasta rlf'SP:lHís 'flp, prorluciclo
rl ir.formr de la misma,- o rlr transrurri.cJo rl plazo a qne RC'
rrfirra rl art.f.culo VII.
Esta rstipulaciôn no abroga r.i -rrsfringr los ·compromi.-;os rstabelccid'os en los Convenio~ dn Arbritra.ir, qnr exis-tan entre· dos o más de las Altas Partrs Conf.ralml!Ps, ni In~
ohligaciones qne de riJos drrivan.
:Rs enter.dirlo .qnf': en los conflietos qur ~mr,ian Pn tre Na-cinnes qur no tirnen Tratados gPnrr.ales rlf' Arhif.raje, no
prncf'df'rá la invf'st.igación rm cnr~tion~g quf' afndf'n prr~cri
pcionf's constitucionale~. Pi r.n rnr•st-iones ~·a rPRtlPlfns por
Tr·atados d:r. ot.ra naturalrza.
Art.frnlo TT

Las curstionr.s a qur se refirrr r.l art.fcnln I ~rdn drfrrinas a la Cnmisión dr Investigación, cnanrlo ln:-1 nPgociacionf's 6_ procectimientos diplomático~, para solnrionarlns 6
para somr.t.rrlas a arhitrajP, hayan fraea~ado, rí f'T' los rasos
en qur cirmmstancias tle hrcho hagan imposih'lf' nrgor:'iación
algun y sra inminenf-P nn conflicto armado PnfrP la~ parfPs.
CnaJ.quirra rlr los dos Oobirrnns rHr~ctamrr.fP intPrPsarlo-; en
la inYPSUgación dr los hechng qnr originarrn la r.uf'stión, podrá promover la convoeatm·ia de la Comisión Invf'st.igndm·a,
para cuyo efecto bastará comnnicar ofi.cialment1e pst,a àrcisiôn a la nt.ra parte y a una de· las Comi~ionN~ PP<rmaner.t.rs
crparlas rn rl artfcmlo UI.
Arffculo TTT
Se constit.nirán dns Comisionrs con srdr rn \Váshington
(·E1stados Unidos ·dtr. Ameriea) y rn Montevidf'o (TTrugnay), y
qur serár.. Ha.manas Permancnf rs. Est·arán formarlas por los
t.res Agentes Diplont1áticos Amm·iranos Df' m~i·~ nnl.ig'Uf'rlad
entre los acreditados rn dichas carpif ales. y al llarr}arlo (!e las
Cancillerias tde :liquellos Estados sr organiza.rún, designando
sns rPspectiYos PrrsidPntPs. Sns fnnrionrs sP limHarán a rrcihir de la•s part.es intPresadas rl pedido d'c convocat.nria de ln
Comisi6n InvPstigadora, y a no1.ificarlo ir.mediat.amPntr· a la
otra partr. El Oobif'rno Qllf'' solieilr Pl llnmadn dPsignará f'TI
r•l mismo acto a las prrsonas fJlJC, J)Ol' Stl lado, idrgradn la
Comisitín Invesl igado·rn. y ri de In part f' ndvr,rsn har:i. ig·nalm•Pnt.c, la dPsignacicín ldn los micmbroos q1w lo f'nr!'rspnnrln.
tan i{lronto como reciba la nntificaci1ín.
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La parte que promueva el procedimiento que este Tratado establece, podrá dirigirse, al hacerto, a la Comisión Permanent.e, que juzgue más eficaz para ur..n rá-pida c-onstitución
de la Comisi6n Investigadora. Hecibido el pedido de convocatoria y ihechas las notificacionos, quedará ipso facto ~uspen
dida la cuestión 6 la controversia gravo qne las partes vPnfan
sustentando sin llegar a aveEimiento.
Artículo IV
La Comisión de Investigación se compondrá de cinco
miembros, todos nacionales de 1Esf..adoR Americanos, y dnsignados rn la signienU.e forma: Cada Gobierno sefíalnrá, cn Pl mome~to de la convocat.oria, a dos de eUos. do lo~ cmalm; uno
solo norlrá srr de Sll pronia r..acionalidad. El quinto será
elegido de ·r.omún acnrr'do nnr los ya clesig-nanos. y d'c~rrnpf'
iiarn la~ fnnceinnes rlr Presidr11ff': .prro est.a eleccir1n nn pnrlrú
recarr ("ll einrlrviano alg-unn de las nacionalidade::; ya reproser.tadas rn la Cornisiôn. Cnüa'tliera rlc los í](l:;; Gohierno::~
podrá. y por motivos que se re~erve, no dar sn accpfar,ii'm al
miembro electo, y en ta 1 caso, f'\ rermplazantr, snrá d("signa1dn
dentro de lo~ trf'inta dias sigLicntos a la notifir.a<'·i<ín di• f'Sbt
~·ecusación. dP romún aem~rrlo Pnt.rP las pari es. y en de freto fie
P,Sto aruorrlo. la rJrsi.~nad,íP. sr harú por f'1 Prosidr·n!r df' una
Replíhlica Amr'rirflP.n no intf'rr'snrla r•q P) •·onflicto. y rpw ~=wrn
eleg~rlo por snrfNl por· los PnTL'i•,ionarlns :-:a nomht·nrllos. d" unn
lista rle no m:ís dr sr+-~ Jl'f,~-; dn Esfntlo :\rnPrÍI''lnos. flll'trada
POmO Slg'llfl: (jndn nnliÍ!'l'PII. f!lll' 81'<1 llfll'l f' 1 11 1:\ ('.l!('~~fi<Íll. '()
si los Go-hiPrnns di ;·r~~·! ;1111t•niP i11 f I'J'P'->;111<1•; 1•11 ,. lh ~011 m:í·:; de
dos. cl GohiP•t·nn t'1 Jm; <bhil'l"l'llS ,1 .. 11llll v of ,.,l la.· lo de la
controversia, designarán trcs Presi-d1ent,e~ dP. N:H~ioncs Americanas, qne mantcng-an las mismas amistosas j'(~hciones con
todas las partes rn confl i c to.
Cu ando hnsa má!-1 do dos Gohicri~os di rectamcnte interesados en 1ma controvrt·:::ia. v los inf,crnses de dos 6 más de
ellos estP.n idenf.ifi.eados. 0l , Gohiorno ,) linhiernos mw 'esfén
de cada lado de la r:m~slit'ln norlrán aumentar Pl número de
sus comisionacios, fado cmanfn ~ea indi~pensahlc. a fin de
que ámhos lados rn la Pnntrnvrrsia trmgan sicmprc ignal represcntacir'ln f'n la (jomisitín.
Constituída asf la f!omisirín cn ln rapital nsirntn dr la
Permanente qn'e hizo la eo~vr:·eatoria. narf.icipnrá a los 'Gobiernos respectivos la fecha rle Stl insf.alación, y f!Odrá determinar lnegn el lngnr 6 lo~ ln~nrcs cn rnw dcha. f1mcionar. tomando P.tl cuenta las ma~'orcs f~il idarltcs dr invP·st.if!ar.i(1n.
La Comisión Jr:vestig-adora csfabclrrcrá nor si misma las
t"eglas de su proc~dimif't1to. En este rflspedo sr t·r·enrr.ienda
la incorpn·ración a rl.ichns normas nrnrrsalrs rlr las dispCJRicionrs
consignadas en los nl'f.fr.nlnR fi. 1 o. 11. 12 y f :l dP la Cnnvrnción suscripta en W:íshingf.nr.: en fchrC'ro no ·J fl23. Pnf rr> el
Gobierno oc lfl.s EshFios TTninns (10 Amrrira y lrY~ Gnhiernns
oe las Rep1íblicas 'de Gnatemal"'. Fil ~~JvarloT'. Hnnrlnras. Nicaragna ~· f!o~::fn Rir!l. y f!Ur "" frnm·f'ril•rr. rn 0] \ nr;•vlier fJlle
sigue a este Convenio.
·
1
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Sus decisiones e informe final será!!· acordados por la
mayoría de sus miembros. ; ·
·
Cada parte soportará sus proprios gastos y una parte
igual en los gastos genemles de In Comisión.
Artftulo V
Las partes en la controversia suministrarán los anteeerJentes e informaciones r...ece8arias para la inve-stigación. La
Comisión deberá · presentar su informe antes de nn aíio, ·· a
contar desde la fecha de su instalación. Si no hubinsc podido
completarse la investi.gación ni re!dactarse cl ir..formP drnt.ro
•iel término fijado, podrá arr.tpliarse por seis mesPs mús Pl
plazo est.a.blecido, sierr.!pre que esf.nvier.en de aruPr·do a nsf.e
l'cspccto las partes en controversia.
Articulo VI
Las resoluciones de )a Comisión se consirlrrnrán como
informes sobre las cuestiones que fiueren objeto df' la investigaciór., pero no t.endrán el valor o fuerza de sentencias
judiciales o arbitrales.
Artículo VII
Transmit.ido Pl infrrmr. dP la Gomisión a lnr; (;,,lJif"·nrs
t:'n Cf•nfl~r.to. (•stns lli.•J rnHirán de un tP.rmino d~"· Sf'ÍS rr.PRes
para procurar mu•vamrmfr' f'l arreglo de la diffienldad cn
vista de las conclnsiones dei mencionado informo; y si duranto este nunvo plazo no rmdieran todavia llegar a una soluciôn amistosa, las partes en controversia reouperarán toda
sn libertad de acción para procedPr como crean ronveniei!te
a sus in~ereses en el asunto que fué rnateria de la investigación.
Art.fculo VIII
El presente Tratado no abroga convenios análogos que
existan o puedan, existir entre dos o más d'e las Alfa s Partes
Contratantes, ni deroga parcialmente ninguna de s11s rl:ínsulas, aunque conf;engan circnn~tancias o condicior..:es paJ'ticulares que difie·ran de las aqui estipuladas.
Art.fculo IX
El .presente Tratado será ratificado por las Altas Partes
Contratantes. 'previos los reE=pectivos pro-c1eldimientos ronstitncior..ales, y los instrnmentos d'e ratificación deposi t.qdos en
e·l Minh1t.erio de Relaciacionm;; Exteriores de la flepl'lh1ira do
Chile, que los comunicará por la via diplomútica a los derrn.;;
Oohinrnos signat.arios; y entrM'á en vi~or nnl1'r~ lfls Partr:~
f.pnfy•nfantrs a me'dida que vayan ratfficándolo.
Estn Tratado rcgirá indrfiniclamentc; puorlr~ srr rlrt•tmcia'(·; • y sus efectos, en cuantp al denunciante, cesarán 1m aüo

460

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

después de la notificación de la denuncia, qucrlar.do rl pacto
sub:.;iHtente 'para los demá..s signatarios.
La denuncia será dirigida âl Gobierno de Chile, quion
la transrr:.itirá a los demá~ Gobicrnos signat.arios para los
e f ect os consi gn ientes.
Artículo X
Podrán adherir al prc·scntc Tratado los Est.adn8 Amel'icanos que no hayan tenido repr.eseet1a'ci(m cn Psta (Juinfa
Conferencia, enviando el instrumento oficial en qur :::;c consigne esta adhesión ai Ministerio de nclacioecs I~xterior~s
de la República de ChiJic, quien lo notifi..cará a las otra~ Partes Contratantes.
APENDICE

:Articulo I
Los Gobíernos signatarios otorgan a todas las Comisione~,
que llPguen a constituirsc, la fwcult.ad de citar y jnramentar
test.igos y àe recibir pr:urba.; y test.imonios.
Artícnl.e TT
Durar.te la inve.stigaciôn serán oídas las Partes, y nodrán
ser rrpre8er.tadas por uno o más agentP~ y ahogado~. ·
Artículo UI

Todos ~os rnierr§os de la Cornisión .iurarán ante la m:1g
alta autoridad judicial d('l lugar en donde :.1qnt~ll:1 se-.in~t:l~e.
el fiel y leal desempeno de su cometido.
Artículo IV
La invesl.igación se llevar·á a cabo cont,radictoriamcnte.
En cr•nsequor.cia. la Comi~ión notificará a cada Par~o ia~. exposicione!'! que ia otra prosent.:_: y fijará terminos p~ ~·!1 r c~ ih ir
pruelms.
Una vez I.Gi.ificadas las Partes. la Comisit'm JWA:ctlcrá a
la ÍUVPStigaci(}n, no Obstante que ellas 110 COmpar•~Z(.'flll,
Artfculo V

Desde el momento rn que quedf' organizarla la Comisión
cte Tnvt:'~figación, podrá esta fi,jar la. sit.naciún rn quC" doban Pt:'l'manecer las Partes qub sost,ienen la contt·o·;ersia. a
solicitml rle enalquiPra r1n rllas. a fin rlP no ngTnYrlr Pl mal
y de QlH' laR ensas RP eonsP!'YPn Pn 1'1 mismn Psl:ldo miPnfras
la Cornisiün 1 inda su infot'ifliL
·
En testimor.io de- lo eual, firman '· y srll:m con el sello
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de lu Quinta Conferencia InterP-acional Americana e1 presente
Tratado en Santiago de Chile, a los tres dias del mes de Mayo
<1el afio II!'il novecientos veint.itres, en castellano, ing·Iés, portugués y f.rancés. Este Tratado será depositado_ en el Ministeria Ide Relacior.:es Exteriores de la República de ühile a fin
de que se saquen copias <Certificadas para cnviarlaJs, por la
via diplomatica, a cada una de los Estados Sig·natarios.
(Firmado) Por VENE~UF..LA: C. Zttm1eta, José Austria; por
P,\N.\MA: J. E. Lc{thH·e; })()I' los l•~H'l'ADOH li JNIDOH ng AMEitmA:
llenry P. FlctcheJ', Ji'rwtk B. J(el.lvg~ Atlec Porrherene, \Villiard Saulsbury, Geo1'ge E. Vincent, Franlc C. Partridge, William, Eric Fowlet, L. S. Rowe; por Un.unUAY: Eugenio Martíuez Thédu, con sah·edadcs cn euanlo a lo que cstabC'lece el
arUculo 1o (primcro) al excluir de la invcstigación las cucs-

tiones que afecten prescripciones constihtcionalcs; por el
EcUADOR: José llafael Bustamante; por CHILE: Manoel Ri·vas
Vicuiia, Carlos Aldunate S., L. Barl'os B., Emtilio Bello C., Antonio H.uneeus, Alcibíades Boldán, Gnillermo Sube1·caseau.T,
.Alejandro del llio; por GUATEMALA: Eduardo Poirie~·. Máximo Soto Hall; por NICARAGUA: Ca1·los Cuadra Pasos, A.rtw·o
Elizondo; por los ESTADOS UNIDO DEI"' BRASIL: Afranio de lllcllo
Pranco, S. Gurael do Amaral, Helio Lobo; por CoLoMmA: Guillenno Valencia; por CUBA: J. C. Vidal Y. Caro, Catlos Garcia V élcz, A. de Aaüao, i1f1. Mátqucz Stcrlin(f: por PAR\GUAY:
M. Gondra; por la REPÚBLICA DoMINICANA: Tu li o M. Ccste1·o;
por HONDURAS: Benjamin VilTascca M.: por la nEPÚDLlCA AnGEN'l'l~A: Manoel E'. Malbrdn: por HAITI: Arthu,r nam:cmt,

TREATY
to avoid or prevent conflicts between the

A1m~rh:m

States

'rhc Governments represented at the Fifth InL:;rn:lf.ional
C•1nfcrcnce of American States, desiring to streng'hcn progTcssivcly the principies of justicc and of mubat rospcet
which inspire the policy observed by them in their reciproca! relations, and to quicken in their peoplcs ~t!ntiments
c·f concord and of loyal friendship which may c·:mtribute
toward the consolidation of such relations,
Confirm their most sincere desire to mainta :n an immutable peace, not only between themselves but a!so with
dl the other nations of the earth;
Condemn armecl peace which increases military and naval
forces beyond the necessities of domestic securitv and the
sovereignty and independence of States, and,
·
-With the firm purpose of taking all meastL'C'<:! which
'-Vili avoid or prevent thc conflicts which may .:wentu3lly
ore~1r betwcen them, AGREE to the present TR!:i:ATY, ne'g-ocmted and concludcd by thc Plenipotentiary Delegates whose
full powers \Vere found to be in good and due form by the
Conference.
Venezuela: César Zu·rn~ta, .José Liust1·ia
Panamá: José Lcfevre.
·
,. Uni teci Stafes of America: Ilcnru P. Flctclwr, 1-'rrm!.: B.
J\eliomt, Atlr,e Pmnercne. Williard Saulslmry, Georo J E. Vincent, Fnmk C. Partridge, "\Vill-imn E1'ic Powle1·, Leo 8. Rov. :e •.

'XMR'·~·~·

mcmwo

Uruguaf~ ''Buoetlio Mtrifmts Tfted1/!

Eol\&dol~::j~,cf Ra(tJel ·Buitqmonte.
ObUi~t· NtJnuel ~i~as Victdlà, Carlos Aldu'!ate ~ular,

Lui1

Jl'f'f'OB ·soraoflo, Em,ilio Bello CotUddo, Antonto Buneetu, Al-

cibíádes Roldum, Gúilürrnó Suberctuett:E, Alejandro riel Rio.
' ·,·Guatemala: Eduardo J>oirier, Máximo Soto HaU
Nicaragua: Carlos Cuadra Pasos, Arturo Elilotlá'>.
United States of Brazil: A(1·anio de Mello Franco, Svlvino
Gurgf?l do Amaral, Ilelio Lobo.
Columbia : Guillermo Valencia.
, Cuba: José C. Vida·y v Caro, Ca1·los .Garcia Véle:, .4 rbtide1
A11iiero, Manoel Márquez Sterli·ng.

Paraguay: Manuel Gond1·a.
Dominican Republio: Tulio M. Ccstero.
Honduras: Benjamin Villa.teca Mujica.
· Argentina: Manuel E. Malbrán.
Haiti: Artur·o Rameau.
Article I

All controversie~ which for any cause whaLStl(-'.Vf'r may
arise between two or more fo the High Contraethg Partie;;:
and which it has been impossible to scltle through àiplomatic ohannels, or to sul1mit io arbitration in acoorda.nce with
existing treaties, shall be submitted for invcstigation and
:report to a Commission to be established in the manner provided for in Articles IV. 'fhe Higb Contracting Part;.cs undertake, in oase of disputes, not to begin mobilization or ooncentration of troops on the frontier of the other Party, nor
to engage in any hostile acts or preparations for hostilitiesi
from the time st.eps are taken to convene the Commis~ion unti
the said Commission has rendered its report or unt,H the ex, piration of the time provided for Article VII.
This provision shall not abroga te no r limit, the o oi igations
:}ontained in treaties of arbitration in force between two or
more of the High Contraoting Parties, nor the ohligations
arising out of them.
It is understood tbat in disputes arising between Nations
whioh have no general treaties of arbitration, invsstigation
sball not take plaoe in questione affeqting constitut.ional provisions, nor in questions already settled by other t.reaties.

Article 11
The controversies referred t.o in Artiole I shaH be submitted to the Commission of Inquiry whenever it has impossible to settle them through diplomatio nego~iations or
procedury or by submission to arbitration, or in cases in
which the círcumstanoes of fact render all negotiation impossible and ther.e is imminent danger of an armed oonflict
between the Parties. Any one of the Governments direotly
interested in the investigation of the fact is giving rise to
the controversy may apply for the convocation of ··,he Commission of Inquiry and to this end it shall be neoessary only
to oommunioate ()ffioially this deoision to the other Party .
and to one of the Permanent Commission established by Ar...
!;icle III.

i

Attiete nr

Two Commissions to be· designated as permanent shall be
flstablished with t.heir seats · at Washington (United States of
America) and at Montevideo (Uruguay). Thcy shali ho composed of the three American diplomatic agent.s l._mgest accredited in said capitais, and at the call of t he Fvreign Offnes of those States they shall organi1.e, appointing their
respectivo chairmen. Theit· functions shall he limited to receiving from the interested Parties the request fo1· a convocation o f the Commission of lnquiry, and to not: 1ying the
other Party thereof immediately. The Government requesting
the convocation shall appoint at the same lime th,~ person~
who shall compose the Commission of ln•tuiry in represcmtation of that Government, and the other Party shall, likewise, as soou as it receives notification, designate its members.
The Party initiating the procedure established by t.his
'l'reaty may address itself, in doing so, ! o the Permanent
Commission which it considers most efficacious fur a rapid
organization of the Commission of lnquiry. Once the rcquest for convocat.ion has been received and I he P~'"!rmanent
Gommission has made the respectiva notifiea tions lile qucstion or controversy existing between the Parties P.nd as to
which no agreement has been reached, will ipso fac!t) be sugpended.
Article IV
'rhe Commission oi lnquiry shall be eumpost:d oi' fiv·~
members, all natimmls of Ameriean States, nppoin~ 1::.:! in thc
f(,llowing manner: each Government shall appoi11'. lwn at
the time of convocation, m:.ly one or whom may l'e a national of its country. The fifth shall he c.hu8en by common
aecord by those already appointcd and shall pedorm the
duties of P1·m;ident. However, a citizen of a natic~. ah·eady
represented on the Commission may not be elected. Any of
thc Governmcnts may refuse to accept the elected membcr,
f(lr reasons which it may reserve to itself, anrl in :-;uch Pvent
a substituto shall be appqinted, with the mntnal conscrtt of
the Parties, within thirty days following Uw no ti fkation of
this refusal. In the failure of such agrecment., thc designation shall be made by :the President of an American Republic
not interested in the · dispute, who shall bc selected by lot
by the Commissioners already appointed, from a li~t of not
more than six American Presidents to be formed a~1 follows:
each Government party to the controversy, or if there are
more than two Governments directly interestod in the dispute,
íhe Government or Governments on each sidl3 of thn contro·versy, shall designate three Presidents of American State-;
which maintain the same friendly relations \Yith all the Parties to the dispute.
Whenever there are more than two Uovern~r-ents directly i;ntcrestcd in a controver&y, and thc interesí of two
or more of them are identical, the Government or Governments on each side of the oontroversy shall have i he right
to increase the number of their Commissioners, as far as it
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may be neeessary, so that botb sides in the dispute may
always ·have equal representation on the Commission.
Once the Commission has been thus organized in the
eapital· city, seat of the Permanent Commission whicb issued
t.he order of convocation, it shall notify the respectiva Governments of the date of its inauguration, and it may then
determine upon the place or places in whicb it wili function,
taking into account the greater facilities for investigation.
The Commission of Inquiry shall itself establish it rules
of procedure. In this regard there are recommended for inf•orporation into said rules of procedure the provisicns contained in Articles 9, 10, 11, 12 and 13 of the Convenbtn signed
m Washington, February, 1923, between the Government of
the United States of America and the Governments of the
Republics of Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, and
Costa Rica, whicb appear in the appendix to this Treaty.
Its decisions and final report shall be agreed to by the
majority of its members.
Each Party shall bear its own expenses and a propor.
Lionate share of the general expenses of the Commission."
Article V ·
The Parties to the controversy shall furnisb the antercdents and data necessary for the investigation. The Comt:-Jission shall render its report within one year !'rom the
date of its inaugurationl Jf it bas been impossible to finisb
t he investigation or draft the report within tbe period agreed
upon, it may be extended six months beyond the period established, provided the Parties to the controversy are in
tgreement upon this point.
Article VI
The findings of the Commission will be con·.iidered as
report upon the disputes, whicb were the subjeots of the
investigation, but will not have the value or force of judicial
decisions or arbitral awards.
Article VII
Once the report is in possession of the Governments parto the disputf\ six months'time will be availabJe for renewed negotiations in order to bring about a settlement of
the difficulty in view of the findings of said report · and i f
during this new term they should be unable to ~each a
"f~ienc!IY arrangement, the Parties in dispute shall recover en~ire hberty of action to proceed as their interests muy dictate
m the question dealt with in the investigation.
t.i~s

Arf.icle VIII
:.rhe rw~sent Trea~y d·oes not abrogate analog.Jus conventwns whwh may ex1st or may in the future exist between
two. or more of the Higiy Contracting Parties; neither does it
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partially abroga te any of their. ,1~rovisions, altbough thcy may
provida speeial oi~umstahees · or eond,itions .differing from
those ·. }l~r~in ~tipul~~ed.·
Article IX
rrhe present Treaty. shall be ratified by the High Conf.racting Parties, in conformity whit thcir respecth~ constitutional procedures, . and the ratifications shall he deposited
!n thc 1\Iinistry for Foreign Afi'airs of the Rcpublio of Chile,
which will eommúnicate thcm through diplomatic dtaunels to
thc othcr Signatory Governments, and it shall enter into effcct for the Conlracting Parties in the order of ratification.
rrhe 'freaty shall remain in force indefinitely; any of
Uw High Contracting ParLies may denounce it and the denunciation shall take effect as regards the Party denouncing
onc year after uotificatiou thereof has been givcn.
Notice of the denunciation shall be sent to the Govcrnment of Chile, which will transmit it for appropriB.te action
to the other Signàtory Governments.
Article X
1'he American States which have not been represented
in the Fifth Conference may adhere to the presente Treaty,
transmitt.ing tlle official documents sett.ing forth such adhercnce to Lhe l\linistry for Foreign Affairs of Chile, which will
communicate it to the other Contracting Parties.
In 'Vitness Whereof, the Plenipotentiaries and Delegates
sign this Convention in Spanish, English, Portuguesa and
French, and affix the seal of the Fifth International Conference of American States in the city of Santiago, Chile, on
the 3rd day of 1\lay in the year one thousand nine hundred
am.l twenty three.
This Convention shall be filed in the Ministry for E'oreign Affairs of the Republic of Chile in order that. certified
ropies thereof may be forwarded through diplomatic channels
to each of the Signatory States.
(Signed) For VENEZUELA: C. Zumeta, José Austria; for
PANAMÁ: J. E. Lefevre; for the UNITED 8TATES OF AMEIHCA:

Henru P. Fletcher, 'F"1·ank B. Kellogg, Atlee Pome1·ene, WilUard
Saulsbury, George E. Vincent, Frank C. Partridge, 1Villiam
Eric Fowler, [_,. S. Rowe; for URUGUAY: Euyenio 1.llartínez
Thedy, wit.h reservations relative to the provisions of Article I
Cfirst), in so far as they exclud from the investigation questions that affect COJ1Stitutional provisions; for EcuAmm: Jose
ll.afael Bustam.ante; for CHILE: Manuel Rivas Vicwía, Carlos

Aldunate S., L. Barros B., Emílio Bello C., Antonio Huneeus,
Alcibíades Roldán, Guillermo Subercaseau:c, Alejandro del Rio;
for GUATEMALA: Eduardo Poirier, Máximo Soto Hall; for NIC:AHAGUA: Carlos Cuadra Pasos, A1·turo Elizondo; for thc UNITED
STATES OI-' BRAZIL: Afranio de Mello Franco, S. Gurgel do
Amaral, Helio Lobo; for CQLOMBIA: Guillenno Valencia; for
CüHA: J. C. Vülal y Caro, Carlos Garcia V élez, A. de Ayüero,
Jll. lflarquez Sterling; for PAH.AGUAY: 11-f. l1ond1·a; for the Do1\IINICAN HEPUBLIC: Tulio :M. Cestero; for HoNDURAS: Benjamin
\'illaseca M.; for the ARGENTINE REPUBLIC: Manoel E. Mal!n·án; for HAITI: Arthur Rameau •.
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The Signatory Governtnents grant to all the Commissions
whibh may be constituted .the power to summon witnesses,
to adtninister oaths and to receive evidence and testimony.
Article 11
During the investigation the Parties shall be heard and
bave the righ~ to ~e represented by one or more agents
aJ:id oounsel.
Article III

may

All members of the Commission shall tako oath duly and
Iaithfully to discharge their duties before the highest judicial
authority of the place where it may meet.
Article IV
The Inquiry shall be conducted so that both Parties shall
bt heard. Consequently, the Commission shall notify eaob
Party of the statements of facts submitted by the otber, and
éha.ll fix periods of time in which to receive evidence.
Once the Parties are notified, the Commission shall procced to the investigation, even though they fail to appear.
Article V
As soon as the Commission of lnquiry, is organized, it
sball at the request of any of the Parties to the dispute, have
the riglit to fix the status in which the Parties mu'3t remain,
ia order that t.he situation may not be aggravated and matt.ers may remain in statu quo pendjng Lhe renderiPg of the
teport by Cownissipn.
TRAITÉ

:tour la rqJemen\ pagifiqaa des confUt.s entre les Étata
·
Américains
Les Gouvernements représentés à la Cinquieme Conféreilce Internationale Américaine:
Désirant fortifier de plus en plus les príncipes de justice
et de respect mutuels dont s'inspire la politique qu'ils observent dans leurs relations réciproques;
Développer parmi leurs peuples les sentiments de concorde et d'aillitié loyale qui servent à consolidar les dites relations;

quête

n~aura,~~as

.lieQ. pour les,. questione ·qui .. to.uehent aux

P1~.$0riDti.oPSZ'.·.'.~cqnsU~utJo~ellesj ~~ni ~ pour. ·)e~. questioº~ 1 : péjà
tranHb~~:Dar'oes tra1tés d'Un«fautre espêee.:

· Article 11
Les questions auxquelles se rapporte l'Article I seront déférées à la Commission d'enquête, quand les négociations ou
proeédés diplomatiques utilisés pour- les solutionner ou les
soumettre à l'arbitrage auront échoué, ou dans les cas ou des
circonstances de fait aurent rcndu impossible toutc negociation ct qu'un conflit sera imminont. L'un dcs deux Gouvernements direetement intéressés à la recherehc des faits qui
auront provoqué la question, pourra susciter la convocation
de la Commission d'enquête et, à cet effet, il suffira de communiquer officiellement cette décision à l'autre partie et à
l'une des Commissions Permanentes prévues à l'article 111.
Article III
Deux Commissions Permanentes, . siégeant respectivement

à Washington (Etats-Unis d'Amérique) et à Montevideo (Uru-

guay) seront constituées. Elles seront formées par les trois
agents diplomatiques américains les plus anciens parmi ceux:
accrédités dans les dites Capitales, et, à l'appel des Chancelleries de ces Ekats· s'organiseront et désigneront leur Président
respectif. Leurs fonctions se limileront à rccevoir des parties
intéressés la demande de convocation de la Commission d'enquête et à là notifier immédiat.emeut à l'autre parti e. Le Gouvernement qui solicitara la convocation, désignera, en même
temps, les persones qui en ce qui le concerne feront partia de
la Commission d'enquête, et celui de la partie adversa fera
également la désignation des membres qu'il doit choisir aussitôt qu'il aura reçu la notification.
La partie qui mettrn en mouvement la procédure établie
par ce Traité pourra s'adresser, pour celà, à la Commission
Permanente qu'il jugera la plus capable de constituer rapidement la Commission d'enquête. Des la réception de la demande de convocation et une fois les notifications faites, le différend ou les · controversas graves ·que les parties soutenaient
sans pouvoir se mettre d'accord, resteront en suspens ivso
~~-

-

Article IV
La Commission d'enquête se coinposera de cinq membres,
tous citoyens d'Etats Américains, et qui seront indiqués de la
maniere suivante: c baque Gouvernement désignera deux membres, au moment de la convocation, dont un seul pourra être
un de ses nationaux. Le cinquieme sera élu d'un commun
accord, par ceux déjà désigné:, et remplira les fonctions do
Président, mal·s ce.choix ne pourra retomber sur l'un des citoyens des .na ionalités déjà représentées dans la Commission.
L'un des deux Gouvernements pourra, pour des motifs reser:vés, ne pas aceepter le membre élu, et !]ans ce cas le rempla-
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cant de celui-ci sera désigné dans les trente jours qui suivront
la notification de ce réfus, de commum accord entre les Partias .. A défaut rl'aocord,, ..Ia ·désignation ,sera faite par le Président ,d'tine des Républiques Americaines non intéressées dans
le conflit, qui sera élu par tirage au sort par les commissaires
déjà nommés d'apres une liste non supérieure à six Chefs
d'Etats Américaines, formée comme suit: chaque Gouvernement qui serait partie dans la question controversée, désignera
trois Présidents de Nat.ions Américaines qui maintiendraient
les mêmes relations amicales aveo les parties en oonflit.
S'il y a plus de deux Gouvernements intéressés directement dans une controversa, et que les intérêts de deux ou de
plusieurs dentre eux se rattachent, le ou les Gouvernements
qui ont pris parti dans la question pourront augmenter le,
nombre l de leurs commissaires autant que C·ela sera indispen~sabl·e, afin que chaque partia intéressée ait toujours une égale
représentation dans la Commission.
La Commission ainsi constituée, au siege de la Permanente qui a fait la convocation, communiquera la date de son
instal1ation aux Gouvernements respectifs et pourra fixer ensnite le lieu ou les lieux oü elle devra fonctionner, en tenant
{'Ompte des plns :grandes facilités d'investigation qu'-rlle y
ponrra trouver.
La commission d'enquête reglera, elle-même, Ia procédure
dont elle usera. C'est à cefte f in, qu'il est recommandé d'y inclure, les dispositions consignées, aux articles o, 10, 11, 12
et. 13 de la Convention souscrite à Washington, en Février
1923, entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et
eeux des Hépubliques de Guatérnala, Salvador, Honduras, Nicaragua et Costa-Rica, qui sont transcritas dans l'Appendice
qui fait suíte à cette Convention.
Ses décisions et le rapport final seront adoptés par la majorité de scs membres.
Chaque part.ie support.era ses propres dépenses et une part
égale des frais généraux de la Commission.
·
Article V
Les parties en litige fourniront les antécédents et les
renseignements nécessaires à l'enquête. La Commission devra
présenter son rapport da'ns le délai d'un an, à compte.r de la
date de son instaUation. Si l'enquête ou la rédaction du rapport
n'était pas terminée dans Ie délai fixé, ce dernier pourrait
ütre prolongé de six mois. apres accord entre les1 parties.
Arf.icle VI
Les décisions de la Commission seront considérées comme
rapports sur les questions qui font l'objet de l'enquête, mais
elles n'auront ni Ja valeur ni la force de sentences jucliciaires
ou arbitrales.
Article VII
Apr,\s la Lransmission du rapport rle Jn r.onnnisHion aux
nouvernements en conflit, ceux-ci disposl'ront d'un délai de
six mois pour rechercher à nouveau la solution de la dift'i-
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eulté d'aprês les conclusions du dit rapport: et si, pendant ce
nouveau délai, ils ne pouvaient arriver à un arrángeme"Q.t amical, Us·~"ouvreraient toute leur liberté d'actton pour Pl'Océder
· oo~ilt~le.duPJ'aient:.~bonvenable ,k ·t~urs intérêts dans la
.queetiC)Jl qui aurait•motivé l'enquête.
','

''I

.

Article VIII
·
Le présent Traité n'abroge pas les Conventions analogues
qui existent ou .qui pourraient exister entre deux ou plusieurs
des Hautes Parties Contractantes ni ne déroge partiellement à
aucune de leurs clauses, même si elles contiennent des cir~ cbnstances ou de conditions particulieres qui différeraient de
celles stipulées i oi •
Article IX
Le présent Traité sera ratifié par les Hautes Parties Contractantes suivant la procédure constitutionnelle respective, et
les instruments de ratification seront déposés au Ministêre
des Affaires Etrangêres de la République du Chili, qui les communiquera par la voie diplomatique aux autres Gouvernements signataires. 11 entrera en viguer, pour les Parties Contract.antes, à mesure qu'elles le ratifieront..
Ce Tait.é rest.era en viguer indéfiniment. S'il arri vait
qu'une des Hautes Partie1 Contractantes voulüt le dénoncer,
la dénonciation ne produira ses effets qu' à l'égard de la Puissance qui l'aura notifiée et un an apres que la notification en
s·era parvenue au Gouvernement du Chili, mais le Pacte subsistera pour les autres Gouvernements signataires.
La dénonciation sera adressée au Gouvernement du ChiH,
que la transmettra aux autres Gouvernements signataires pour
les effects qui doivent en résulter d'apres les prescriptions du
présent Traité.
Article X
Les Etats Américains qui n'auront pas été représentés à
la Cinquiàme Conférence, pourront adhérer au présent Traité,
en envoyant l'instrument officiel établissant leur adhésion, au
Ministere des Affaires Etrangeres de la .République du Chili,
qui· en lnformera les aut.res Parties Cont.ractantes.
EN FOI DB QUOI, les Plenipot.entiaires ont signé le présent
Traité qui a été revêtu du sceau de la Cinquieme Conférence
Jnternationale Amóricaine.
Fait à Santiago-du-ChiU, le trois Mai neuf cent vingt
trois, en espagnol, en anglais, en portugais d en français.
· Ce Traité sera déposé au Ministere des Affaires Etrangeres de
en envoyant l'instrument officiel établissant leur adhésion autbentiques, qui seront envoyées, par la voie diplomatique, à
chacun des Etats signataires.
(Signé). Pour le VÉNÉZUÉLA: C. Zttmeta, José Austria;
pour PANAMÁ: J. E. Le(evre; pour les ETATS-UNTS n'AMERIQUE: Henry P. Fletchcr, Franlc B. Kcllo(J, Atlec Pomerene,
Williard Saulsbury, George E. Vinccnt, Frank C. Partridge,
William Eric Fowler, L. S. Rowe; pour r.'UnuGUAY: Eugenio
Martinez Thédy, avec réserve, en ce qui concerne l'article pre-
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mier (Art. f ) qui .exclue de l'enquête les questions se rapportant aux prescriptions constit'Utionnelles; pour L'EQUATEUR:
Jos~ Rafael Bustamante; pour le CHILI: Manuel Rivas Vicuna,
Carlos Aldunttte S.; L. Bilrro» ·B., Emílio Bello C., Antonio
Huneeus, Alcibiade$ Rold4n, Guillermo Bubercaseaux, Alejandro del Rio; pour le GUATÉMAJ. .A: Eduardo Poirier,'Máximo Soto
Hall; pour le NICARAGUA: Carlos Cuadra Pasos, Arturo Elizondo; pour lés ETA'l's-UNIB nu l3RtBIL: Afranio de Mello Franco,
S. Gurgel do Amaral, H eli o Lobo; pour la CoLOMBIE: Guillerrno Valencia; pour CUBA: J. C. Vidal Y Caro, .Carlos Garcia
Vélez, A. de Agüero, AI. Márquez Sterling; pour le PARAGUAY:
M. Gondra; pour Ia RÉPUBLIQUE DoMINICATNE: Tulio M. Celtero; pour le HoNDURAS: Benjamin Villaseca M.; pour la RÉPUBLIQUE ARGENTINE: Manuel E. Malbrán; pour HAITI: Arthur.
Raméau.l
APPENDICE
Artiele I
Les Gouvernements signataires déleguent à toutes les
Commissions qui seront constituées, la faculté de convoquer et
de faire prêter serment aux témoins, de recevoír des preuves
et des t~moignages.
Article Il
Pendant l'investigation Ies Parties seront entendues et
pourront être rC'présentées par un ou plusieur3 agents et
avocat.s.
Art.icle Ill
Tous les membres de la Commission prêteront serment,
devant le plus baute autorité judiciaire de l'endroit ou elle
sera installée, de remplir fidêlement et Ioyalement leur mission.
ArUcle IV
L'investigation ser a faite contradictoirement. En conséquence, Ia Commission informera cbaque Partie des exposés
que l'autre Iui présentera et fi:Xera les délais pour recevoir
les preuves •
Une fois Ies Parties averties, la Commission procédera à
l'Enquête, même en leu r ah~enN~.
Article V
A part.ir du moment ou Ia Commission d'Enquête ~era orgnnisée. elle pourra fixer Ia situation dans Iaquelle ies Parties
doivent se maintenir, sur Ia demande de l'une d'Elle~ afin de
ne pas aggraver le mal et pour que les choses resti:mt dans Ie
même état, tant que la Commission ne se sera pas prononcée.

.jafc:JifoÔ''~Díii·:~~

côRmc.lo
Para\:a}nro•uJOão·"daa maroaa·.de .. fabr:ica;:. commerclo ou .agrt..
~ · cultura e dos nomes commerciaea
• !

S. S. E E. os Senhores Presidentes de Venezuela, do
Panamá, dos· Estados Unidos da America, do Uruguay, do
Equador, do Chile, da Guatemala, da ~icaragua, de, Costa
Rica, do Brasil, do Salvador, da Colombia, · de Cuba, do Paraguay, da Republica Dominicana, de Honduras, da Republica
Argentina e do Haiti:
Desejando que os seus ,respectivos paizes estivessem representados na Quinta Conferencia Internacional Americana,
mandaram a ella, devidamente autorizados, para appro·var as
Resolu~ões, Recommendações, Convenções e Tratados que julgassem uteis aos interesses da Americn, o~ seguintes Senhores Delegados:
Venezuela: Pedro César; Dominici, Césa'f". Zum.eta, José
Austria;
Panamá: NarciSo Garau, José Lefevre;
Estadc;s Unidos da America: Henry P. Fletcher, Frt;Lnf'
B. Kellogg, Atlee Pomerene, Willard Saul.sbury, George E •.
Vincent, F_rank C.. Partridge, William Eric. F,owler, Leo.
S. Rowe;
Uruguay: J. Antonio Buero, Just:ino Jiménez de A?·échaga, Eugenio Martinez Thedy;
Equador: Rafael M. A ri zaga, José Raft;Lel Bustamante,
Alberto Mt.4iioz Vernaza;
Chile: Agustin Edwards, Manuel Rivas Vicuiia, Carlos
AZdunate Solar, Luis Barros Bm·goiío, Emílio Bello Codesido,
Antonio Huneeus, Alcibíades Boldán, Guillermo Subercaseaux,
Alejandró del Rio;
Guatemalq.: Eduardo Poirier. Máximo Soto Hall;
Nicaragua: Carlos Cuadra Pasos, Arturo Elizondo;
CO'Sta Rica: Alejandro Alvarado, Quirós.:
Estados Unidos do Brasil: Afranio ·de Uello Franco, SyZ~ino Gurgel llo Amaral, I ames Darc11, J ., de P., Rodrigues!
Alves, A. de Ipanema Moreira, Helio Lobo;
Salvador: Cecilio Bustamante;
Calo'mbia: Guillermá Valencia, Lau·1'eano Gómez, Carlos
Uribe Echeverri;
Cuba: José C. V'idal y Cm·ci, Cm•lo,ç Garcia Vélez, Aristi~
des Agüero, Manuel Márquez Sterling;
Paraguay: Manuel Gondra, Hi{}inio Arbo;
Republica Dominicana: Tulio M. Cestero;
Honduras: Benjamin Vilaseca ~lujica;
ATgentina: Manuel Augusto Montes de Oca, Fe2•nando Sagv,ier, ~Ianuel Malbrán;
H ai ti: Arthur Rameau.
Os quaes depois de terem a!)resentrldO' as suas credenciaes, que fOTam consideradas em boa o devida fórma deliberaram celebrar a seguinte Convenção para a proteccão das
marcas de fabrica, commercio O'll agricultura e dos nomes
· ·
eommerciaes, que ;reforma a de 1910:
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ArliJrd I
1Paragra.pho
1"· AS,, Altas .Partes 1 oLuuLn!u..,d.ntes convêm
em que toda marca de· fabrica, commercio ou agricultura, registrada ou depositada em um dos Estados signatarios d01
Convenção, por toda pessôa que se acha do'miciliada em qualquer delles, directamente ou por meio de representante legal,
!poderá obter em o~ demais Estados a mesma proteccão que
estes concedem ás marcas registradas ou depositadas em seu
pro'prio territorio, sem prejuizo de direitos de terceiros e
desde que sejam attendidas as condições e formalidades exixidas pela legislação interna de cada Estado é cumpridas as
seguintes estipulações:...
a) O interessado no registro ou deposito da marca deverá apresentar á respectiva Secretaria Interamericana, por:
intermedio da Repartiç.ão correspondente dd Estado de pri- .
meiro registro ou deposito, um pedido de reconhecimento dos
direitos que allegar, de accôrdo com os requisitos exigidos
no Appendice desta Convenção, o qual é declarado parte integrante da mesma;
b) O interessado pagará, além dos direitos ou emo·Iurnentos fixados pela legislação interna de cada Estado onde
pretenda o reconhecimento dos seus direitos e além de outras
despezas a que tal reconhecimento dê lugar. uma somma
equivalente a cincoenta dollars ouro americano ($50. 00), por.
uma só vez em cada periodo e por uma só marca, somma
essa destinada a cobrir as despezas da respectiva Secretaria
In teramericana ..
Paragrapho 2°. A ,p.rotooção durará per iodo ignn.l no
concedido pelas leis do respectivo Estado.,
Paragra·pho 3°. No fim de cada período poderá ,ser renovada em cada Estado a proteccão concedida por esta Convenção, de~de que sejam observados os requisitos constantes
da alínea b) d'este artigo. O interessado poderá tambem
apresentar directamente á respectiva Secretaria Interamericana o pedido de renovação.
IParagrapho 4°. Os nomes commerc\iaes, queil'l formem
ou não parte de uma marca, serão protegidos em torlos os
Estados signatarios, sem obrigação de deposito ou registro, de
accordo co:rp. a lei interna de cada Estado.

Artigo li
A data da aprEsentação do primeiro pedidd, no paiz eni
que o mesmo fôr feito, de registro ou deposito por intermedio da respectiva Secretaria Interamericana, determinará.
em falta do outros meios r:e pro·va da propriedade da marca,
a prioridade para o registro ou deposito em qualquer um
dos Est.ados Contractantes.
'Artigo ITT
Paragrapho i
Os Estados Contractantes, logo rupós o
recéhimento de um· pedido dt~ r•~conhecimento transmittido
pela respectiva Secretaria Interamericann, r'C'~íJlvcrfio se a
0

,
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proteccão pede ser concedida de ac·cordo co'm as suag l~is
respectivas e notificarão, com a maior brevidade possível, da
sua decisão ã Secretaria Interamericana.
ParagraPbo 2°. Caso haja objecoão do regi-stro ou, deposito de uma marca de aooor&o com esta Convenção, o 11razo
rpara replicar no Estado em que houver sido feita começará
a correr noventa dias depois de remettido o aviso de tal objecçã·o á respectiva Secretaria Interamericana. Esta não intervirá de outro qualquer modo no pro'cesso a que dê lugal'
a opposição.

'A transferencia de marca registrada ou depositadà eni
qualquer dos Estad'os Contractantes será igualmente valida em
qualquer dos outro's Estados, com a mesma forca e effeitos
como se houvesse sido effectuadà de accordo com as suas
respectivas leis, sempre que. se trate de uma marca que tenha
sido registrada ou depositada no Estado em que se peça o
reconhecimentd da transferencia de accordo com esta Convenção e comtanto que não sejam contrariados os 'Princípios
do Artigo V desta Convenção. A transferencia será notificada
por intermedio da Administração' do Estado do primeiro registro ou deposito e da respectiva. Secretaria Interamericana,
pagos antecipadamente os direitos cobrados em cada Estado
pela dita tran~ferenri~.
:Arfigo V

!Paragrapbõ ·i o.. Em qualquer questão (le indotê civil,
criminal on administrat.iva levantaua em um Estado a respeito de uma marca. tal como opposi'=ão, falsificação, imitacão ou apropriação indebita, ou ainda a falsa indicação, da
procedencia de um producto. só serão competentes as autoridades do mesmo Estado e observadas as suas proprias leis.
1Paragrapbo 2°. Quando a Uínà marca fôr negada a pró"'!
teccão por esta Convenção n'nm Estarlo signatario por motivo
de um previo registro ou de um pedido em instancia. o proprfetario terá o direito de requerer o cancelle.mento da. marca
registrada anteriormente desde que prove. de accordo com o
procedimento legal d0 Estado em que seja solicitado o cancelIamento, existir tal recüsa, e mais ainda:
a)' Que gozava da proteccão legal para a sua marca em
um dos Estados signatarios ant~s da data do pedido do registro que quer annullar; ou
b) Que -a pessôa que obteve o registro não tinha direito
â propriedade, uso ou emprego da marca registrada na data
do seu deposito; o'u
c) Que a marca protegida pelo registro, cujo canr.ellamenfo elle solicita. foi abandonada.
Paragrapho i3°. Ttransitorio. Aquelles :que houverem
solicitado as Yantagens desta Convenção para as suas marcaK
e que não tiverem conseguido a proteccão em certos Estados
poderão prevalecer-~e do direito estabelecido neste artigo
dentro do prazo de dous annos, a partir da data em que esta
Convenção reformada entrar em vigor. Aquelles que deseja-

ÁCTÕS

i>õ

PODER EXECUTIVO

47!S_

rem obter posteriormente as vantagens desta Convenção terão
o prazo de um anno, contadd enf cada caso a ·partir do dia
seguinte ao do recebimento pela respectiva Seeretaria Interamericana do aviso de recusa da proteccão.
Paragrapho 4°. Esse recurso não será ap.plicavel ás
marcas de commercio cujo registro ou deposito já' seja inatacavel em virtude da lei nacional, porém será applicavel ás
renovacões.
Paragrapho 5°; A prova de que uma marca de fabrica
rmcO'bre ou simula a verdadeira qualidade. natureza ou procedencia da mercadoria será causa de annullacão do registro ou
depositd effectuado por intermedio da respectiva Secretaria
Interamericana .,
Artigo :VI
Para os fins indiCados na presente Convencão fica constituída uma União das Nacões Americanas, que actuará por
meio de duas Secretarias Interamericanas, estabelecidas, uma
na cidade de Havana e outra na do Rio de Janeiro.
Artigo VII
As Altas Partes Cdntractantes convêm em conceder livre
franquia á correspondencia official das Secretarias.

Artigo VIII
As Secretariag Interamericanas para o registro da9 marra!'! terão as segnint.e3 funccões:
Paragrapho 1o. Manter um ass-entamento detalhado dos
prdirlos ue reconhecimAnto de marcas recehidos por intermedia dns reparl ir,õe.~ nacionaes e que lhes forem enviados
para os effeit.os desta Convenção·. assim corno das transff'rencias ou demais informações relativas ás ditas marcas.
Paragrapho 2°. Communicar a cada um dos Estados
Conf.ractante.s os pedidos de reconhecimento . reeebidos, para
os deviéos effeitos.
.
:;1 ·: )':,t·il~~·~r(ti':rm!. .f
Paragrapho 3°. Repartir as quotas que receberem, de
aecol'do com as preseripc,:õe:'l da atinea b) cto Artigo I.
As Secretarias In teramericanas entregarão aos respectivos Governos r•n aos seus Agentes devidamente autoriiZados na
Havana c no Rio de .Janeiro, se aquelles assim o resolverem,
o~ rmnlumPntos fixarlcs. na oecasião de pedir o reconhecimrnlo ctos ctireifos allegados .pelo peticionaria de accordo com
esta Convcnc:ão. O 1m::t.o ela remessa dos ditos emolumentos
correrá por conta do Estado ao qual forem remettidos. As
Secretarias Inl.er:lmeriranas enviarão aos inter~sados as
quantias que lhe~ forPm devolvidas.
Paragrapho 4°. Communicar ao Estado do primeiro registro ou depo::;it o. para o conhecimento do proprietat·io da
n:n n~a. os aviso·~ recP.bido:;; dos outros Rst.ados. relativamente
:i concessão, opposi~ão ou recusa de protecção, ou quálquer
outra .circumstancia relativa á marca.
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lP.aragi'&pho 5°. Publi.car periodicam~nte boletins onde
sejl\In· noti.ciaJos ·v~ pedidos da pruteccão feito~ de uccordo
com. esta Convenção, l<'Ct!bidos .c remuttidos ao·:i varios Estados· segundo as esUpn!.ações: desta Convenção, assim como
·documentos, informes, estudos e artigo-s sobre .a protecção
u&. propricoade industrial.
As Altas Partes Contractantes convêm em fornecer á9
Secretarias Interamericanas todos os jor.naes, revistas e outras pnbliear:oes officiaes que contenham noticias de registro
de marcas de fabrica o nomes co·mmerciaes, assim cumo dos
processos judiciarios e resoluções relativas a essa materia.,
Paragrapho 6°. Effectuar toda investigação 'que o Governo de qualquer dos Estados signatarios lhes peca sobre as
questões relacionadas com as marcas de fabrica e estimular
o estudo de problemas, difficuldades e obstaculos que embar:.Lcem o funccionamento da Convenção.
1Para~ap.ho 7o. ·Co-operar com os
Governos dos Estado~ Contractantes 11a elaboracão do material para as confereneias internacionaes sobre este assumpto; apresentar aos
ditos Estados as indicações quo julguem nt.eis, assim como as
opiniões que Jhes sejam solicitadas sobre as modificações que
devam se!' introduzidas na presente Conv•:>nc;ão ou nas leis
relativas á propriedade industrial; e, de um modo geral, faoil.itar a consecu~ão dos objeclivos desta Convenção.
;Paragrap.ho so. Informar, pelo menos uma vez por anno,
aos Governos rontractantes sobre o·s trabalhos realizado:-; pelas· Secretarias.
Paragrapho go. 1-fanter relações :com Repal'ti·cões ~malo
gas. com Sociedades e organisações scientificas e industriaes
afim de trocar publicações, informes e dado'S que contribuam para o progresso do direito da propriedade industrial ••
Paragrapho '10. Estabelecer, de accordo com as estipulações desta Convenção, os regulamentos que os Directores
julguem necessarios para o trabalho interno das Secretarias.
Artigo IX

iJ1 Secretaria estabelecida na cidadé de Havana se ·entenderá com os Estados Contractantes sobre o registro ou deposito das marcas de commercio, de fabrica e de agricultura
procedentes dos Estados Unidos da America, de Cuba, do
Haiti, da Republica Dominicana, da Guatemala. do Salvador,
de . Honduras, de Nicaragua, de IC'osta Rica, do Panamâ, da
Colombia e do Equador.
A Secretaria estabelecida na cidade do Rio de Janeird
tratará do registro das marcas procedentes do Brasil, do
Uruguay, da Republica Argentina, do Paraguay, do Chile e da
.Venezuela.
Paragra.pho Transil.orio. A Socretaria Intoramericana
do Rio de Janeiro será installada logo que a presente Co'nven~ão haja sido ratificada por um terço dos Estados signatarios.
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Ju.&IgO A

As duas Secretarias Interamericanas serãó consideradas
comd uma s6 e. afim de unifornüsar o seu modo de proce· der, fica resolvido:.
a) Que amba~ adoptem um mesmo systcma de livros de
contabilidade;
b) Que cada qual remetta á outra co·pias de todos r e..
qucrimentos, r·egistros, communicações e mais documentos
relativo's ao reconhecimento dos direitos dos pro.Prietarios de
marcas.
Artigo XI
As Secretarias Interamericanas se i'egerão por um só
regulamento, redigido de conformidade pelos Governos da~
Republicas de .Cuba e dos Estados Unidos do Bra~il.
Artigo XII ·
A parte dos direitds que cada Secretaria receber e que

fôr para isso estipulada pela presente Convenção será des-

tinada ao custeio da mesma; ter:á igual destino o producto
da venda de publicações a particulares. S'e essas . quantias
não forem sufficientes, o deficit será coberto pelos Estadds
Contractantes da seguinte maneira:
80 % do deficit total do orçamento vigente de ambas as
Secretarias ser.ão pagos pelos Estados Cdntractantes proporcionalmente ao numero de marcas que. annualmente houverem feito registrar po.r intermedio das Seeretarias Interamericanas, e os restantes vinte dor cento, pelos mesmos Estados, proporcionalmente ao numero de marcas que tiverem
registrado a pedido das Secretarias Interamericanas.
O saldo annual que se verificar em uma das Secretarias
será a•pplicado pa diminuição do deficit que se verificar na
outra.
:
As Secretarias Interamericanas não incorrerão em dispendio ou compromisso não previsto em seus orçamentos definitivos e para o qual nã·o' existam fundos disponíveis na
occasião em que se deva attender a tal dispendio ou compromisso.
O orçamento provisoriCl das despezas annuaes de cada
uma das Secretarias será subrr.ettido á approvação do Gover..:.
no do ]laiz em que tenha séde, e será communicado aos E'5t:ulo~ Cnutractantcs para as ohserva<.:ões que julguem conveniente fazer.
A fisealizar:ão das contas de cada Secretaria Iuteramerieana será feita por um funccionario autorizado pelo Governo
do paiz da respectiva séde e o seu relatorio será remcttido
pelo Director da Secretaria aos Estados Contractantes, pela via
diplomatica.
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Artigo XIII
As marcas que gozarem da protecção da Convenção de
1910 continuarão sendo protegidas sem pagamento de emolu-

mento algum aos Estados Contractantes.
As Altas Partes Contractantes convêu~, em continuar a
conceder a protecção de suas leis de accordo eom a Convenção
de HHO, se a. tiverem ratificado, a todas as marcas que forem recebidas até o dia em que no seu territorio entre em
vigor a CQnvenção reformada.
Artigo XIV
As ratificações ou adhesões a esta Convenção serão corntrmnicadas ao Governo da Republica do Chile, o qual as communicará aos demais Estados signalarios ou adherentes. Essa"
comrrmnicaçõcs farão as vezes de permuta. A Convenção reformada entrará em vigor trinta dias depois que o Governo
do Chile receba aviso da sua ratificação por um numero dP.
Estados igual a um terço dos Estados signatarios; e desde
esse momento deixará de vigorar a Convenção firmada em
20 de agosto de 1910, sem prejuízo do que se estipulou no
artigo XIII da presente Convenção.
O Goveru._o do Chile se compromotte a notificar, pela3
vias telegraphica e postal, a todos os Estados signalarios e
adherentes, a data em que a Convenção em sua fórma actual
entrará em vigor de accôrdo com o que provê este artigo.
Artigo XV
Os Estados Ámericanos que não estiverem representados
nesta Conforencia poderão adherir a esta Convenção communicando a sua decisão em devida fórrna ao Governo da Hepublica do Chile; elles serão incorporados ao grupo a que desejarem pertencer.
Artigo XVI
O Estado Contractante que julgar conveniente desligar-s9
desta Convencão o fará saber ao Governo da Republica do Chile, o qual dará disso communicação aos demais Estados signatarios, e um anno depois de recebida tal notificação cessará a
vigencia desta Convenção, relativamente ao Estado que a tiver
denunciado; tal denuncia não affectará, entretanto, os direitos
previamente adquiridos em virtude desta Convenção.

Artigo XVII
As Secretarias Iuteramericanas continuarão funccionando
emquanto permaneçam adherentes a esta ConveiH,:ão não monos da metade dos Estados que a tiverem ratificado. Se o
numero de Estados adherenles á Convenção se reduzir a menos da metade, as Secretarias serão liquidadas sub :"!. direcr.:iio
dos Governos de Cuba c do Brasil, o os fundos serão distri-
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buidos entre os Estados adherentes na mesma proporção em
que teriam, respectivamente, de contribuir para a sua manutenção. Os edifícios e outras propriedades materiaes das Sem·etaria·s passarão a ser propriedades dos Governos de Cuba
e do Brasil, respectivamente, con~o reconhecimento dos servic:os prestados por essas Republicas para tornar exequivel a
Guuven(;ão; porém os referidos Governos se compronwttem a
dedicar ~~::;sas propriedades a fins de caracter csseuciallllt'Hle
interamericano.
As Altas Partes Contractanlcs convêm em aceeitar como
tlefiniliva toda providencia que fôr tomada para liquidação
das Secretarias.
A cessação da Convenção não affectará os direitos auquiriuos durante o tempo em que tiver estado vigente.
Artigo XVIII
As uivergencias entre os Estados Contractantes relativas
â interpretação ou exeaução d'esta Convenção serão resolvidas por arbitramento.
APPENDICE

D·ispos'ições 1'egulamentarcs
Artigo I
•rodo requerimento de concessão da protccção, de accôrdo
corr. a Convenc.ão da qual é parte este Appcndice, deve set·
apresentado pelo proprietario da marca ou o seu representante leg·al á Administração do Estado de primeiro registro
ou deposito, segundo as .prescripções, dos respectivos regulamentos, c acompanhada de uma ordem de pagamento ao Diredor da respectiva Secretaria Interamericana, pela quantia
1:orrespondcnte, conforme esta Convenção. O pedido e a ortlem de pagamento deverão ser acompanhados de um cliché
que reproduza a marca tal como tiver sido registrada no E·stado de primeiro registro ou deposito, c das mesmas dimeu::;ões exigidas no Estado do primeiro registro ou deposito.
Artigo li
Desde que a referida Administração Nacional constante
que o registro da marca é regular e está em vigor, transmit.tirá á Secretaria Interamericana correspondente:
a) A ordem de pagamento;
J) O cliché da marca;
c) Um certificado em duplicata que cuuteulm us seguintes dados:
1°. O nome o o e11dereço do vr·orn·ielaJ•io da marca;
2°. A data do pedido de registro uo ~::iladu de [H'illlciro
! cgist~ro
ou deposito;
3o. A data do registro da marca no dito E:5Lauo;
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4°. O numero de ordrun desse registro;
5°._ A data de expiracão da protecção da marca no E~
tado de primeiro registro ou deposito;
6°. Un,1· fac-simile da marca;
7o. Uma. especificação dos productos aos quaes a marca
se applicará;
go. A uala do pedido do reconhecilllouto de dirciLus elo
accordo com e~La Convenção.
(luando o peticionaria desejar que a côr scj;:; protegida
como elemento distinc ti v o da marca, cn Yiará lrinla copias
da marca impressas em papel, cum repruducção das cures c
uma breve descripção da marca.
Artigo IH
A respectiva Secretaria Interamericana, ao rccf'but· ria
:rtcpartit,:ão do Estado do primeiro registro ou deposito a COlllmunical:ão nwncionada no artigo anterior, assentará todos o:-;
dados em seus livros e communicará á Repartição do Estado
remettcnle o recebimento do requerimento, o nun:cro c a
data da aunotação.

Artigo IV
A Secretaria Interamericana

respectiva enviará copias
dos assentamentos, com todos detalhes nccessarios, ús Administrações dos Estados que tiverem ratificado a Couven~;ãa
e onde seja pedida a protecção; e. com caracter pm·amenlo
informatiYo, aos demais Estados Contra_ctanles.
Artigo V
As Secretarias Interamericanas publicarão em seus boletins reproduccões das marcas recebidas c as necessarias informações.

Artigo VI
O avi~o de acceilação, opposição ou recusa lle un~a marca
por parte dos Estados Contractantes será transmittido pela
respectiva Secretaria Interamericana á .Administra~;ão do Estado do primeiro l'egistro ou deposito para que esta o communique aos interessados.
Artigo VII
As Secretarias Interamcricanas annotarão em seus livros
a mudança de propriedade de marcas que lhes forem communicadas e enviarão a respectiva notificação aos outros Estados Contraclanlcs.

Artigo VIH
Os Diredores das 1Secrelarias Intm~nacionaes nomearão
ou removerão, á seu juizo, os funccionarios ou empregados de
suas Secretarias c comunicarão essa-· decisões aos Governo~
dos paizes de sua séde.
·
·
- ...
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Em fé de que os referidos Plenipotenciarios assignam e
sellam a presente Convenção em Santiago do Chile, aos vinte
e oito dias do mez de Abril do anno de mil novecentos e vinte
e tres, em h espanhol, inglez, portuguez e francez .. Esta Convenção será depositada no Ministerio das Relações Exteriores
da Republica do Chile afim de quo se tirem copias authenticadas quo serão enviadas, pela via diplotuatica, a cada um
dos E'stados signatarios.
(Assignado) .por VENEZUELA: Césa1' Zunwta, José Austria;
por PANAMÁ: Narciso Garay, José Le{ev1·c_: pelos EsTADOS
UNIDOS DA AMERICA Do NoRTE: Hcnr·y P. Jt'lctcher, l!'rank B.
KeUogg, Atlee Pom.e1·ene, Willartl Saulsbu1'1/, George E. Vin-

cent, Franlc C. Partridge, Willwm E ri c Fowlm·, Leo S. Rowe;

pelo URUGUAY: .1. Antonio Buero, lútgenio Martinez Thedy;
pelo EQUADOR: Rafael M. A1'izaga, José Rafael Bustam.ante,
Alberto Muiíoz Vernaza; pfllo CHILE: Aonstin Hdwards, Ma-

nuel Rivas Vicuiía, Carlos Aldunate Solar, J.-uis Bm·ros Bo_rgofw, Em.ilio Bcllo Codcsido, .4ntonio Hunceus, Alcibíades Roldán, Guillerm.o Suuercascaux, Aleja·ndro del Rio; por GUATI!;MALA: Eduardo Poirier, Máximo Soto Hall; por NICARAGUA:
Carlos Cuadra Pasos, Artur o Elizondo; por CoS'l'A RICA: Ale-·
jandro Alva1·ado Quirós; pelos ESTADOS UNIDOS DO BRASIL:
Afranio de Mello Franco, Sylvino Gurqel do Amaral, .T. de P .,
Rodr-igues Alves, A. de lpanem.a Moreira, Helio Lobo; pelo
S.~ o SALVADOR: Cecilio Bustam.ante; por CoLOMBIA: Gttillerm.u
Valencia, Laurea.no Gómez, Carlos Uribe Echcverri_: por CUBA:
.José C. Vidal Y Caro, Carlos Garcia Vélez, Aristides Agüero,
Manuel Márquez Sterling; por PARAGUAY: Manuel Gondra;
pela REPUBLICA DoMINtCANA: Tulio M. Cestero; por HoNDURAS: Benj,ainin Vilaseca Mujica; pela ARGENTINA: Manuel
.Montes de Oca, Fernando Sa(Juier, Manuel E. Malb1·án; poL:
H ,uTí : Arthur Rameau.
CONVENCióN

Para la protección de marcas de fábrica, comercio y agricultura y nombres comerciales
S. S. E. E. los Presidentes de Venezuela, de Panamá,
de los-Estados Unidos do América, del Uruguay, del Ecuador.
de Chile,· de Guatemala, de Nicaragua, de Gosta R.iea, del
Brasil, de El Salvador, de Golombia, de Cuba, del Paraguay.
de J,a República Dominicana, de Honduras, de_ la República
Arg·enti.na y de Haitf :
Deseando que sus países respectivos fueran ropl'osentados
en la Quinta Conferencia Internacional Americana, enviaron
a ella, debidamente autorizados para aprobar las Recomendaciones, Resoluciones, Convenciones y Tratados que juzgaren
útiles para los intereses de América, a los siguientes Sefiores
Delegados:
Venezuela: Cesar Zumcta, .José Austria;
Panamá: Narciso Garay, José Le(ev1·e;
·Estados Unidos de América: Hem·y P. Fletcher, F1·ank

JJ. Pellongg, Atlee Pome1·cnc, Willard Saulsbttr?J, Gcm·gc E.
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Erl~ .Fotvler, L'~o S •I
now~
d
tJt;\1~\láY: J. Antonio Büet'o, EUaento MarUn~J l'htF 11:
Eótiai;iot! tlt1/ael M. Ariza(la, José Rafael Busfammtte.
AtbtJrtó Muitoz V~tnaza;
·
Chile: Auuttstm Êdwai·d~1 Manuel Rivas VlcUt1d, /Jârlos
tllttuntite 8o~11;, tuís Barros Hory01'io, Emílio Hél.lo Cdtt~sldo,
Antonio Huneeus, Alcibiades Roldán. Guitlen1w Suberca•étiUx, Alejand1'ô del R lo;
Gulltmrtala: Eduttt'do Poirier. Maximo Soto Hall;·
Nicaragu.a: Cm·los Cttadra Pa~os, Arttwo Elizondo;
Costa RIM, t Alejandro Alvaràdo Qttíró&;
.
lllstatlo~ Unidos tlol Brasil!
A{Nlttlo de Mello Fr·am:n,
SyhHno Guryel do Amaral, J. de P. Rodrioues Alves, A ·1 dd
lPHttéinà Moreira, Helio LoboJ
El Salvador: Cecilio Btt~tamante ·
Colottlbia: GuilleNrio Valencia, .Íattreano Gúntez, Ctt1•lM

\'it&ceut, .P1·átttk C. Pàrtrltiue, 'WitUam

.

Uribe Echeverri;

Ouba: Jos,j C. Vidal 11 Caro~ Ca1'lo~ Garéi,'J. Véléz, Arhti·
dti Agitcro, Manuel Mdrques '8terlínrJ';
PktagtmY: Marhuil Gondra;
Republica· Dôminioana: Tttlio M. Cestero;
lfonduras: .1Jcnjamin VilUt»ecà :Mujic.'i;
. Argehtinà: Manuel Au{1tt.!tv Montes de Oca, Fc1'ttatklà
SeUttie1·, Manuel Malbrán;
lb.iU: Arturo Rameau.
QUlenee, deSpuês de hàbétse comunicado sus poderes y
hliberlos encontrado en buén~ y debida forma, han acordado
celebrar la siguienta Convenctón para la Protección de Mar~às de Fábrica, Cótneroio y Agricultura y Nombres Comer...
ciales, ttue tefotina la de 1910:
Articulo I
Párrafo i. Las Altas Partes Contratantes convienen en
qt.t@ tod& filarca de fábrlctt, óomer~io (J agricultura, registrada
n depositada en uno de lt1~ E~tadó~ sig,natn.rios de la Convención, por persona domiciliada en cual•quiera de ellos, directamente o por médio de representante legal, podrá obtener
en los dernâs la ml8ma protección que éstos otorguen a las
marcas regi~tradns o depositadas en su propio terrJtorio, sin
perjuioio de derechos dé terceros y siempre que se tlenen la5
formalidade~ "! cot1dtcione8 exigidas por la legislación internl de cada Estado, y sê cumpla con los siguientcs requi~ito~!
a) El inleresado en el registro o depósito de lã marca,
deberá presentar a la respectiva Oficina Interame-r.icana, por
rriédio de la Oficina corre!;.p.ondionte dél Estado del prhner
registro o depósito. una ~tolicitud de reconooimiento de 1m;
derechos que ale~m. de aeuerdo con los requisitos exi~ido~
en e1 Apéndlce, que se declara parte integrante de esta Convcnción·
b) Pagará, además de los derechos o emolumentos fijados por la legislaciõn interna de cada Estado en que solicite
el ;feconocimiento de sus derecho~ y los otros gastos que
esto recúnocimiento origine, una suma equivalente a oin•
cuenta dólares oro americano por una sola vez en cada pe-

riodo y por una misma marca~ ttUé se destinará a cubrir los
gastos de la respectiva Oficina lnteramericana.
Párrafo 2 . El período durante el oual se oturgue protección, será el mismo que acuarden a las marcas Ias leyes
dcl respectivo Estado.
P1árrafo 3. Al f in de cada período podrá renova:r.se on
cada E·stado la protecoión quo otorga esta .Convendón, prévio cumplimiento de loa requisitos establecidos en .el inciso
b) de estf' articulo. El interesado podrâ también pregentàr
directamente a la respe,ctiva Oficina Interamericana la solic i tud de renov,aoión.
.
,p,ârrafo 4. Los nombres comerciales, formen o no parte
de una marca, serán protegidos. con arreglo a la ley int.ornâ
de cada };stado, en todo$ los Éstados signatario-3, sin oblhtación de depósito o registro •.
Artfoulo li
Lu fecha de presentación en el pais cn que se haga la
Jlrimera solicitud para el registro o dêpósito mediante la
Oficina Interamcricana respectiva, detern;linará a falta de
otr·os médios de .prueba de la propiedad de la marca, la
prioridad para el registro o deposito en culquiera do loa
Estados contratantes.
Artículo III
l,árrafo 1. Los Egfados contratantes, inmetliatamenla
que reciban una solicitud óe rMonommiento remitidà por la
Oficina Internameri•cana respectiva, determinarán, conforme a
sus propias leyes, si puede concederse la protección, r notf,ficarán su resolución a la misma Oficina Interamsrié!ami a
Ia mayor brevedad posibla.
Párrafo 2. En c•aso de oposición ai registro o s)epôsito de
una marca conforme a esta Convención, el plazo para contes ..
tarla dentro d"l Estado en que se formule, cmpezará a correr
noventa d ·as después de remetido ·el aviso de la 1Jposfci6n li
la Oficina Interamericana respectiva, la ~ual no tendrâ. otta
intervención en el proceso a que dé lugar lá ooosición.
Artículo

IV

La transferencia de marca. registrada o depositada en
uno de los Estados contratantes será reconocída igualmente
cn cada uno de los otros Est·ados con la misma fuerza y efceto~ que si se hubiésc efectua.do confOrme a su!i' leye!5 re:we•
divas, siemprc que se trate de una marca que haya sido registrada o depositada en el Estado en que se solicite el re ..
conocimiento de la tranaferencia conforme a esta Conven ..
ción, y mientras no se contrarien las bases dei articulo V de
esta Convención. Se notificard la transferencia por médio de
la Administración dei Estado dei primer registro o depósito
y de la respectiva Oficina Interamericana, prévio pago de
los derechos que correspondan en cada Estado por dicha
tranaferencia.
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ArUeulo V
Párrafp 1 . En toda cuestión de fndole civil, criminal o
administrativa que se suseite eu un Estado con respecto a
una marca, tal como opo3ición, falsificación, simulación o
apropiación indebida, asf como la falsa indicaci6n de procedencia de un producto, sólo serán competente~ las autoridades de ese mi·smo Estado, con sujeción a sns pro pias leyes.
Pá:r.rafo 2. .Cuando al pro:pietario de una marca que p da
el reconocimiento · de dere01ho3 conforme a esta Convención,
se Ie niegue en uno de los Estados signatarie~ la pl'otección
que esta C.onvención concede, y esa negativa se base en un
:Mgistro ;prévio e en una solicitud pendiímte, el proprietario
tendm derecho a solicitar la concelación de la marca registrada anteriormente y a obtener dicha cancelaCión, si probare,
conforme a los procedimientos legales del E.'\tado en que se
solicite la oancelación, esa nega.tivn y ademá~, lo siguiente:
. a) Que gozaba de .protooción legal para su marca en uno
de los Estados signatarios antes de la fecha de la solicitud dei
t'egistro que trata de anular; o
b) que ei rregistrador no tenta dere·cho a la propiedad,
uso e empleo de la marca registrada en la fecha de su depósito; o
.
c) Que b1a sido abandonada la marca protegida por el
registro ou'1a cancelación s.olicita.
~Párrafo 3. Transitorio. Los que hayan solicitado los
beneficios de esta Convención para sus marcas y no hayan
obtenido protección en algunos Estados, podrán aprovecharse
dei dereclho establecido en que este articulo dentro dei plazo
de dos aiíos, contado de~de la fecha en que esta Convención
reformada entre en vigor. Los que soliciten dichos beneficios posteriormente podrán hacer valer este derecho dentro
del término de un afio contad'O, en cada caso, desde el día
siguiente a la fecha en que la Oficina Interamcricana respectiva reciba el aviso, de denegación de la protccción.
Párflafo '·L No serán objecto de este recurso las marcas
euyo registro o depósito sea ya inatacable, scgún la ley nacional; pero podrán ser lo las renovaciones.
Parráfo 5. La comprobación de que una marca de fábric-a encurbe o simula la cualidad, naturaleza n procedencia
reates de l·a mercaderia que protege, es causa "" annlación
dei registro o depósito efectuado por médio de la Oficina Interamericana correspondiente.
Artfculo VI
Para los fines indicados en la presente ConYcnción. se
constituye una Unión de las Naciones Amerilana~ que funcionará por médio de dos Oficinas Interamericanas. establecidas, una en la ciudad de Habana y otra en la de Rio de .Janeiro.
Artfculo VII
Las Altas Partes Contratantes conviencn cn ntorgar franquéo libra a la correspondencia oficial de las Oficinas.
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Ar.Ueulo V1lll1l
~as Oficinas Interamericanas para el registro de marcas tendrán las siguientes funciones:
Párrafo. i. Llevar nota circunstanciada de las .solicitudes
de reconocim1ento de marcas que reciban por médio de las
oficinas nacionales y tramiten para los efec.tos de .esta Convención, asf como de las transferencias y demás datos que a
dich.a~ marcas se refieran.
P·árrafo 2. Comunicar a cada uno de los Estados contratantes, las solicitudes de reconocimiento recibidas, para los
e:fectos que correspondan.
;Párrafo 3. Distribuir Ia,s cuotas que reciban, en conformidad a lo prescrito en el inciso b) drl artículo I.
Las Oficinas Inter-americanas harán a los respectivos Gobiernos o a sus Agentes debidamente autorizados en La Habaua y en Rio de Janeiro, si aquéllos asf lo resolvieren, loe.
pagos esti.pulados, ,al tiempo de pedir el reconocimiento de
los derechos alegados por el solicitante conforme a esta Convención. El costo de la remesa de dichos pagos será de cuenta del Estado a quien se haga. Las Oficinas Interamericanas
harán llegar a los interesados las sumas que les sean devueltas.
Párrafo 4. Comuntcar ai ·Estado de primer registro o
depósito, vara conocimiento dei propietario de la marca, los
avisos recibidos de los otros Estados, con respecto a la concesión, óposición o denegación de protección, o cualqu iera otra
circunstancia que se relacione con la marca.
Párrafo 5. Publicar periódicamente boletines en que se
dé noticia de las solicitudes de protección conforme a esta
Conv.ención recibidas d·e los distintos :&tados y remi-tidas a
ellos conforme a los preceptos de la ·Convención, asf como documentos~ informes, estudios y artículos sobre protección de
la ;propiedad industrial.
Las Altas Partes Contratantes convienen en proporcionar
a las Oficinas Ivteramericanas todas las gacetas, revistas y
otras publicaciones oficiales que oontengan noticias de registro de marcas de fáibrica y nombres comerciales, asf como
de las actuaciones judíciales y resóluciones relacionadas eon
esta materia.
1Párrafo 6. Llevar a efooto toda investigación que el Gobierno de cualquiera de los Estados signatarios les pída sobre
esta materia, y fomentar el estudio de problemas, diflcul.tades o. obstáculos que entorpezc•an el funcionamiento de la Convención.
:Pár.r:afo 7. Cooperar con los Gobiernos de los Estados
contratantes en l·a preparación dei material para conferencias
internacionales sobre esta ma teria; presentar a diehos Estados las indicaciones que estimen úUles y las opiniones que .se
les soliciten .sobre las modificaciooes .que deban introducirse
en la presente Convención o las leyes que ·afecten la propiedad
industrial; y, en general. faeilitar ia realizaeión de los fine~
de esta Convención.
P.árr.afo 8. Dar cuenta a los Gobiernos contratantes, por
lo menos una vez al afio, de los trabajos realizados por las
Oficiuas.

lt.

Párrafo 9. Mantener relacioQ.es con õficinas análogas,
cóll sociedades y o~ganizaoloo68 "lontffica.s e indu9triales, para
el canja de publicaciones, informes y datos que tiendan al
.P.rOi{feiSo <loJ. d~reeho de la propiedad industrial.
Párrafo to. Estableçer, de acuerdQ con las estipul~cio-
ne~ f}p. ~sta Convenci6n, tos preoepto8 que los Direotores estt_mell neoesarios para el manêjo Interno de las Oficinas.;
Artfculo IX

La Oficina establecidã-er(ll.Í)itülad de La Habana gestionarâ ante los Estados contratantes el registro o depósito de
Jaft marca~ de ~omercio de fábrica y de agricultura que procedan de los Est~doa Unidos de América, Cuba, Haitf, República DQminicana, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nioaraitta, Costa Jl,ica, Panamd, Oolomhia y Ecuador.
La Oficina e&tablecidt\ en la cludad de llio ae Janeiro
~esttonará el registro de 1M marcas que procedan del' Brasil,
UruJuay, la República Argentina, Paraguay, Chile y Venezuela.
Párraro trnnsltorlo - La Oficina Inleramericana de Rio
de Janeiro se instalarA. tan pronto como la presente Convenelón liaya sido ratifícada por un tercio de los Estados signatilrioa. ·
Artfoulo X
Las dos Oflcinaa Jntoramertcnna~ se consldernrán como
con el objeto de uniformar sus procedimientos, se
ata·pope:
4) Ou. f). aJD~aa adopten un fr.lsmo sistema de Ubros y de
eontabllldad;
·
b) Que se remltan, reciprocamente, copias de todas la~
solicitudes. registros, comunleaciones y dewás · (locumeptos
que. ae refirllll p.l re.conocimiento de los dereobos de los prol)fetllrlos de marcas~
Artrculo XI

lJpa :Jola y,

Las

Oficina~ lnteramericanaS'
fQd,ct~gp de ~cuerdo

ReJiaqumtp,
1\ep~l:tUfa•

da Quba y da

se reglrãn por l.ln mtsmo
entra lo.s .Gobternos de las
lqs ~~tados Untr.to!J del Brasil.

Artfculo 'Ctl

·

oo~to del sostenimienf.o y funoionamiento
lntar~meric·ana la pa:rte de los derechos reei ..
mi~ma, deaUllados t1 este propósito, conforme a

Se dediDar4 al

de cada Oftoii\J

bido~ PQl' la
)Q determlnlldo tn

e•ta Gon.venotón, y el produoto de la venta.
Jntbllcaniones ft partioularef!; y si aeas sum~s no baatBven, •1 exceJo dftl eoilto ierá naiado por los Estados contra ..

de

IIUiil

tant.es en Ia forma siguiento:
· ltll d6fioit total dlll prasupueato de funcionamiento de
· amb111 Ofiolnalt a•rá oublerto ttn un oohent!l por ciento .pQr
los Estados contratantes e~ proporci6n al número de maroal!l
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que anualmente hayan hecho r.egiatrar por medio de las Oficinas lnteramericauas, y el velnte por ciento restante, por•
los mismos Estados, en. proporción ai número de marcas que
llayan retsi~trado a. pecil.·do de la3 Oficinas Interamarioanas.
lUl aaldo aobrante anual que hubtere en una Oficina, se _
a.plicará a dlsminuir el déficit quo pudlera: haber em la otrr1.
Las Oficinas Interamericanas no incu.rrirán en gasto. o
compromiso alsuno que no aparezca en sus presupuestós defimtivos y para el oual no axiat.an !ondos disponibles en la
ó.poc~ en que hubiera da incurrirse
cn dicho gasto e com ..
promiso.
El presupuesto provisional de gastos anuales de cada una
de las Oficinas se sometará a la aprobación dei Gon~erno dei
p2.ís en que tenga sn sede, y se ·tComunicará a los Estados
contratantes para las observaciones que juzguen conveniente
hnoer.
La fiscalización de las cuentas da las Oficinas Intcrame ..
:·icanas la hará el funcionaria autorizado por el reSJpeotivo
Gobierno, y su informe lo remitirán los Pirectores d~ las Qfi..
cinas a los ,lnstado• aontratantas, por la via diplomática.
Artículo XIII
Las marcaa que gocen de la proteccl6n de la Cc·nvenci6n
de 1910 continuarán siendo protégidas sln pago de derecho
alguno a los Estados contratantes.
Las Altas Partes Contratantes convienen en ront inuar
fJ1.orgando la protecci6n de sus leyes de acuerdo con la Ceou ...
vención de 1910, sl la hubieren ratificado, a todas las marcas
que se reciban hasta el dia en que rija en ellas la Convención
rPformada.
Artículo XIV
Las ratificaciones o adhesiones a esta Convenei1n serán
comunicadas al Gobierno de la República de Chile, el cual
las hará saber a los demás Estadog signatarios o adherentes.
Estas comunicaciones harán las veces de canje de ralificacione!J. La convención reformada entrará en vigor treinta dias
rJespuós de quo reoiba el Gobierno da Chilo aviso do su ratificación por un número de Estados que constituyn un toreio
de los Estados signatarios; y desde ese momento cesará la
Convención firmada cl 20 de Agosto de 1910, sin prejuicio
de lo que se previene en el artfoulo XIII de la pre~ente Convención.
El Gobierno da Ohila sa oompromote a notificar, por las
vfas telegráphica y postal, a todos los Estados signa.tarios y
adherentes, la fecha en que la Convención en su forma actual
rntre en vigor conforme a lo prevenido en este artículo.
Artículo XV
Lof\ Estados americanci:l que no han estado representados
ron esta Conferenoia podrán adherirae a esta Convanoión oo~
munioando su deoisiõn en debida forma al Gobierno de la
Rep1iblica de Chile. debiendo ser incorporados al grupo a que
de~een pertenecer.
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Artículo XVI
El Estado contratante 'que ereyre conveniente desli.garse
de esta Convención lo hará saber al Gobierno de la RepúNica de Chile, el cual lo comunicará a los demás E~tados signatarios; y, un afio después de recibida la comunicar,ión respectiva, cesará la vigencia de esta Convención respecto del
Estado que la hubiere denunciado; pero esta denuncia no afectará los decrechos préviamente adquiridos conforme a esta
Gonvención.
Artículo XVII
Las Oficinas Interamericanas continuarán funcionando
mientras permanezcan adheridos a la Convención no menos
de la mitad de los Estados ratificantes. Si el número de Estados adherentes a la Convención se redujere a menos de la
mitad, se liquidarán las Oficinas bajo la dirección ele los Gobjernos de Cuba y dei Brasil, y se distribuirán sus fortdos entre
los Estados adherentes en la misma proporción en que ellos,
en su caso, hubieran de contribuir para sostenerla. Los ediricios y otras propiedades m~teriales de las Oficina~ pasarán
a ser propiedad de los Gobiernos de Cuba y dei Bra.·jil, respectivamente, en reconocimiento de los servicios de esas Repúblicas para llevar a la práctica la Convención; pero dicho~
Gobiernos se comprometen a dedicar esas propiedades a objetos de carácter esenciàlmente interamericano.
Las Altas Partes Contratantes convienen en aceplar como
definitiva toda disposición que se tome para la !iquidación
de las Oficinas.
' La terminación de la Convención no afectará los derechos
adquiridos durante el tiempo en que haya estado en vigor.
Artículo XVIII
Las diferencias entre los Estados contratantes. relativas
a la interpretación o · ejecución de esta Convenciór:. se deeidirán por arbitraj e.
APENDICE

Disposici()nes reglarnentarias
Artículo I
Toda solicitud para obtener protección conforme a Ia
Convención de la cual forma parte este Apendice, debe ser presentada por el duefio de la marca o su representante legal a la
Admi.Wstración dei Estado de primer registro o dt~!)6sito, de
la manera prescrita por los reglamentos respectivos; y acompafiada de un giro pagadero al Director de la Oficina Interamericana respectiva, por la su~a correspondicnt.t>, según Ia
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Convención.
de un clisé
trada en el
dimensiones
pósito.

La solicitud y el giro deberán ir aco.mpafia~os
que reproduza la marca como haya '3Ido regisEstado de primer registro o depósito, Y con las
exigidas en el Estado de primer registro o deArtículo TI

Luego que dicba Administración Nacional se perciore de
que el registro de la marca es regular y está e~ VIgGr, transmitirá a la Oficina Interamericana correspond1ent13:
a) El giro;
b) El cli sé de la marca;
c) Un certificado por duplicado que contem~·a los signientes datos:
1. El n()mbre y dirección del pr()pietario de la marca;
2. La fecha de la solicitnd rle registro en el ER-tado de
primer registro o depósito;
3. La fecha dei registro de la marca en el misn t<• E~t.ado;
4. El número de orden de ese registro;
5. La fecha en que expire la protección de la marca en
el Estado de primer registro o depósito;
6 . Un facsímile de la marca;
7. Una es.necificación de los productos en que se usa la
marca;
8. La fecha de solicitud de reconocimiento de derechos
conforme a esta Conwención.
Cuando el solicitante deseare que el color sea protegido
como elemento distintivo de la marca, enviará treinta copias
de la marca, impresas en papel, con los colores reprodncidos,
y una breve descripción de la misma.
Artículo 111
La Oficina Interamericana respectiva, al recib]r de la
Oficina dei Estado del primer registro o depósito la comunicación mencionada en el artículo anterior, inscribn·á todos
los datos en sus libros y notificará a la Oficina o~l Estado
remitente el recibo de la solicitud y el número y la lecha del
asiento.
Artículo IV
La Oficina Interamericana respectiva enviará copias
de la partida del asiento, que contengan todos lo:-:; detalles
necesarios, a las Admiriistraciones de los Estados en donde
la Convención haya sido ratificada y se solicite la Pl'Gtección;
y, con fines puramente informativos, a los demás Est~dos contratantes.
Artículo V
Las Oficinas Interamericanas publicarán en sus boletines
reproduciones !le las marcas recibidas y los datos que sean
necesarios.

~aro.-
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Al:tfotil., Vl
·
El aviso de aceptaciõn, oposición o roohazo de una marca
por parte de los E~tados contrat.antes, será tra~s~itido. por la
Oficina InterameriCana respaotJva a la Admmistración dei
Estado de primer registro o depósito para que ésta lo comullique a los interesad91i·
Arlíoulo Vll
Lns Oficinas Interamericn,nas anotarán en sus íibros lo~
cambias de propiedade de marcas que se les comut1iquen y
OllVillorán Ia, notificllción oorresponcliente a los .Estados contrattnltQ$~

Artroulo :VIll
Log Directores de las Oficinas Interamerican$B nvmbrarán
o removerán a su arbítrio (l los funcionarias o empleados de
sus oficinas, y comunicarân estas determinaciones a los Goblernos de los países en que tepgan su sede.
tEN TESTINüNLo de lo ·cual, firm.an y sella.n la presente
Convención en Santiago d~ Chile, a los v~intioch3 dias dei
wéa de AbrU qel afio mil novectentos vemtitrés, en castellllJÍQ, ipgJés, pQrtu~Uéft "f francés. Esta Convencl<.'n se d~
positará ·en el MtnisteriO de Relaciones Exteriores de In
Re.pública de Chile a fin de que se saquen copias certiffeadag
para enviarias, por la vía diplomática, a cada uno de los Esto.dos Signatarios.
(Firmado) por VENEzUELA: César Zumeta, José Austria;
por P.A:WA1t~Á ~ Nqrci•o Qaray, J aR6 teff#v.re; por li'li31'AllQS UNmos
DA A.J.UiRlOA ~ lltmrv P. Flt1ta1ter, Frqnlr. 1J. KBZlttgg, tltlee Pomtlrtm~. Wil,ard Saul•b"ry, Georoe B. V~nceut, Frank c. Pa1'tridgt~, William BriQ Fowltrr. LetJ S, Ratve; por UJtUOUAY: J.
~ntotup Buero, Eug~Jnia Ma11tíne$ Thedu: pof EouADOH 1 llflfael
M. Arizaga, José Rafael Bustamantc, Alberto Mufíoz VernaJa:
por CHILE: Aoustin EdwardsL Manuel Rivas Vicuna, Carlos
Aldunate Solar, Luis Barros .Hot'gofio, Emilio Bello Codesido,
Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Guillermo Subercaseaux,
Alejarulra de( ]lío; por GlJ4\'rEM.A~A.: Eduardo Poirier. Máximo
~afet Hall; PQr NIC~I\.1\GllA: CarlQs C«adra Paso!l, Artura Eli$Ot1da; por OoaT4 l\ICA: A.lejmtdro Alv.arado QuirrJs; por EsTAOOI3
UNIPPB Do :SRASJL: Afranio de :Mello Franca, Sulv·lno Gurgel
do Am<-Jral, /. àe P. JlodrigutJI A.lv.tJs, A. de Ipanema Moreira,
Helio Lobo; por EL SALVADOR: Cecilio Bustamante; por CoI.OMBIA: Guillermo Valencia, Laureano G6mez, Carlos Uribe
Echeverry; por CUBA: José C, Vidal y Caro, Carlos Garcia Véle?, Aristides Agüero, Manoel Márquez Sterling; por PARAGUAY:
Manoel Gondra; por la REPÚBLICA DoMINICANA: Tulio M. CestP.ro; nor HONDVI\AS: Benjamín Villaleca Muiica; por Al\GEN'flNI\: Manuel Augusto Monte~ de Ooá, Fernando Saouier, Mq ..
tmel E. Malbrán; por HAITf: Arturo Rameau.
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CONVENTION

For tlla Pro~ep\ion af CQmJilerclal~ IQdue\rial •nd Agrloultural

.• , Trade-Mar~B · and Oommerctal Mames

Their excellencies the Presidents of Venezuela, Panama,
United States of Amerioa, Uruguay, ·Ecuador, Chile, Guatemala, Nicaragua 1 Costa Rica, Brasil, Salvador, Colombia, Cuba,
Paraguay, Dommican Republic, Honduras, Argentine Republic and Haiti.
Being desirous that thcir respectiva countries may be
representod at tne Fifth International Gonference of Amerir.an States, havo sent tncreto the following Delcgates, duly aulhorizcd to approve the recommenda.tions, resolutions, conventions and treaties whieh tbey might deem advantageous to
thc interest of America:
Venezuela: César Zumeta, José Austria;
Panamá: Narciso Garay, José Lefevre;
United States of America: Henrv P, Fletcher, Frank B.
Kellog, Atlee Pomer~ne, Williard Saulsbtwy, Franl' C. Partridye, Georae E. Vincent, William E1•io Fowler, Leo S.
nowe;
Uruguay! J. Antonio Buero, Eugenio Martinez Thedy;
Ecuador: Rafael M. Arizaga, Josó Rafael Bustarnente, Alberto Munoz Vernaza;
Chile: Agustin Edwards, Manuel Rivas Vicwia, Ca1·loa
A.ldunate Solar, Luit Barros Borgono, Emílio Bello Codesido,
Antonio Hwneeus, Alcibíades Roldán, Guillermo Subercaseau:n,
tllejandro del Rio;
Guatemala: Eduardo Poirie1•, Mdxtmo Soto Hall;
Nicaragua:. Carlos Cuadra Pasos, A.rturo Elizondo;
Costa Rica: Alejand1·o Alvarado Quirós;
United States of Brasil: A{1·anio de Mello Franco,. Sylvino Gurael do Amtzral, J. de P. Rodrigues Alves, A. de lpanerna Moreira, Helio Lobo;
El Salvl:\.dor ; Cecilio Bustamante;
Colombia: Guillermo Valencia, Laureano Gómez, Carlos
Uribe Echeverri;
Cuba : José C. Vi.dal y Caro, Cm·los Garcia V élez, Aristides Aauero, Manoel Mdrquez Sterlina;
Paraguay: Manuel Gondra;
Dominican Republic: Tu lia M. Cestero;
Honduras: Benjamin Villaseca Muiioa;
Argentine Republio: Manuel Augusta Montes de Oca,
Fenwndo Saguie'l', Manuel Malbrán;
Haiti : Arturo Rameau.
Who, after presented their credentials and the same having been found in due and proper forro, have upon the
following Convention for ther Protection of Commercial, Industrial and 1\gricqltural Trade-Marks, and Commercial Names, which shall be regardeq as revlsion of the Convention
of Buenos Aires of 1910.
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Article I
Section 1. The High Contract.ing .Parties agree that any
commercial, industrial or agricultura! trade-mark registered
or deposited in any of thc States signatory of the Convention,
by a person domiciled in any of such States, either directly,
or through bis duly authorized represent.ative, may obtain in
the other signatory States the same protection granted by
them to the mark registered or deposited in their own territory, without prejudice to the rights of third parties and
provided that the formalities and conditions required by the
domestic law of each State, as well as the following requirements, are complied with:
a) Any person int.erest.ed in the I'€!gistration or deposit
of the mark shall present to the proper Inter American Bureau through the proper office of. the State of first registration or deposit, an application for recognition of the rights
claimed, in accordance, , vit.h the requirement.s prescribed in
the Appendix of this Convention, which is declared to be a
part hereof.
b) He shall pay, besides the fees of charges established
by the domestic legislation of each State in which recognition of rights is desired, and other ex.penses incident to such
recognition, a fee equivalent in value to fifty dollars
( $ 50.00) United States gold, this sum to be paid only once
for each period and for a single mark. Sue h fee shall be
used to cover the expenses of the said Inter American Bureau.
Section 2. 'fhe period during which protection is granted
shall be the same as that accorded by the laws of the particular State.
Section 3. Protection under this Convention may by
renewed at the expiration of each period upon fulfillment of
the requirements set forth in paragraph (b) hereof. Application for renewal may also be made by the interest.ed party
directly to the proper Inter American Bureau.
Section 4. Commercial names shall be protected in all
the signatory States, without deposit or registration, whether
the same form part of a trade mark or not, in accordance
with the domestic law of each State.
Article II
Tlte date of filing in the State where first applicat.ion
is made for registration or deposit through the proper Inter
American Bureau, in the absense of other proof of ownership
of a mark, shall determine priority for the registration or
depo~it of such mark in any of the signatory Statcs.
Article III
. . s.ection 1. Each. ~ignatory State, upon receipt of nn apphcat.wn for recogmtwn communicated by the proper Inter
AmertC'an Burean, -shall determine whether 1prntecf.ion mm br.
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granted in accordance with its laws, and notify Lhe Inter
American Bureau as soon as possible of its decision.
Section 2. In case objection is made to the registration
or deposit of a mark under this Convention, the terme tu
answer such objection in the country where it is made shall
begin ninety days after the date of sending notice of such
objection to the proper Inter American Bureau. This Bureau
shall have no other part in the controversy originated by
lhe opposition.
Article IV
The transfer of a mark registered Oi' deposited in one of
lhe corrtracting States shall be equally recognized in each
of the other States with the same force aP.d effect as if made in
accordance with the respectiva laws of .-:ach one of those States, provided that the mark transferred is a mark registered
or deposited in the country where the recognition of transference under this Convention is applied for, and provided
that the principies of Article V of this Convention are not
impaired. Notification of Lransfer shall be madc through the
proper office of the State of first registration or deposit and
the proper Inter American Bureau upon payment of the fees
corresponding to each State for such transference.
Article V
Section I. .Jn any civil, criminal or administra tive proceeding arising in a country with respect to a mark, such as
opposition, falsi:nication, imitation or unautholfized a~ppro
priation, as also the false representation as to the origin of a
product, the domestic authorities of the same State alone
shall h~ve jurisdiction thereof, and the precepts of law and
procedure of that State shall be observed.
Section 2. When refused protection under this Convention in a signatory State because of prior registration or a
pending application for registration, the proprietor of a mark
claiming recognition of right under this Convention shall
have the right to seek and obtain the cancellation of the previously registered mark, upon proving, according to the procedure by law of the country where cancellation is sought,
sue h refusal, and either.
a) That he had legal protection for his mark irl any of
the contracting States before that date of application for the
t·egistration which h e seeks to cancel: or
b) That the registrant had no rigtit to the ownership, use
or employment of the registered mark at the date of its
deposit; or
c) That the mark covered by the registration which he
seeks to cancel has been abandoned.
Section 3. Transitory. Those who have heretofore sought
the benefits of this Convention for their marks and who have
been denied protection in certain mates, may avail themselves of the right established in this article within two
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years after the present i'evision enters in to effcct. Thosa
who subsequently seek to secure the henefits of the Converttion shall have a period of one year, calculated in each
instance from the day following that receipt by the propor
lnter American Bureau ot notice of refusal of protcctwn.
within which they may tlvail themselves of this right.
Section 4. tthis recourse shall not be applicab1o to trademarks tho registration or deposit of which is already heyond
question under national legislation; but it shall apply to rcnewals.
Section 5. The pro of that 11 trade mark conceals or misrepresents the true quality, nature or origin of the merchandise ooverod by it, shall be cause for cancellation of the registration or deposit effeoted through the respectiva Inter Ame..
rican Bureau .,
Article VI
l!,or the purposes indicated irt the present Convention, tt
union of American Nations is hereby constituted which shall
act through two international burenus, established, ono in
the oity of H~vana and the other in the eity of Rio de Janeiro ..
Article VII
The High Gontracting Parties agree to confer thc postal
frank on the official correspondence of the Bureaus.
Article VIII
The lnter American Bureaus for the registration of trade-marks shall have the following duties:
Section f. To keep a detailed record of the applioations
for the recognition of marks received through the national
offices of registration of this Convention, as well as of al1
assignemenfs or transfers thereof and all notices pertaining
thereto.
Section ~., To communicate to each of the oontracting
States, for such aotion as may be necessary. the application
for recognition received.
Seotion 3, To distribute the fees received, in acoordance
with the provisions of paragrfl.ph ( b) Article I.
Thq. Inter American Bureau shall remit to the proper govarnmertb or, if U1e. govet.'nments should so desire, to their
looàl repra!entatives in Havana and Rio de Janeiro duly authorized ther.efore, the eharges stipulttted, ttt the time when
reoogniUon of the alleged rights is requested by the àpplicnnt Jn neeordance with this Convention. The cost of remitting the said charges shall be for account of the States to
whioh remittance is made. The Inter American Bureaus shall
to the interested parties any dums returned to such Bureaus.
Section 4. To communicate to the State of first registration or deposit, for the information of the owner of the
mark, the noUoe8 from oVher oountries with respect to the
sranting. opposition to, or denial of protection, or any other
oireumstance related to the mark ..
·
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Section 5. To publish periodical bulletins in which shall
avpear notices of applicatlons for protection in accordance
with this Convention, received from and sent to the variou:§
States under tha provisions of fJhe Convontion, as well as doouments, inforrnation, atudias and articles conc.erning p.rotcction of industrial property.
The Hi,gh Contraoting Partie.s agree to furnish to the
Inter American Bureaus ali the official gazettes, raviews and
other publications c.ontaining notices of the registration ot
trade-marks and commeroial names:, as well as of judicial proceodings and decisions relativa thereto.
Section ·G. To carry on any investigation on the subjeot
of trade-marks which the government of any of the signatory
States may request, .and to enoourage the iíívestigations of
problems, difficulties or obstacles whieh may hinder the operation of this Convention.
Seotitm 7. To coopera te w~th the government of the
contracting States in the prepnra.tion of material for international conferenc.es ort tfiis subjeot; to present to the said
tH.nt es sue h snggestions as they may consider usefuld, and such
opinions as may be requested as to what modifications should
he introduced m the presêtlt Convention. or in the laws concerning industrial property; and in general to facilitate lhe
c:xecution of thc purposcs of this Convention.
Section 8. 'f o inform the signatory governmenls al least
once u year as to the work \Vhioh the Burea~.r are doing.
Section 9. To maintain relations with similar offict~s,
and scientific and industrial institutions a1ld organbatlonl'l for
tho exchange of Fuhlications, informations, and date relativa
to the progress o the htw of industrial property.
Section f O. To establish, in acc,ordauce with the provlsions of this Convention tho regulations wich the Oirrctors
may consider necessary for tho internai administralion ot the
llureaus,
Articlê IX

oity bf HàvanA shall
Sttttes for the retdstratiún or,

The Bureau estàblished in tha

arrarige "ith thg

co:tltrfi~U'bg

deposit of commercial, industrial and agrlculturai trademarks coming trom the United States of America, Cuba,
Haiti, Dominican RetJUblic, Guatêmala, El Salvador, Hondurag,
Nicaragua, Costa Rica, P·a.namá, Colombib and Equador.
The Bureau establish in Rio de Janeiro shall arrange for
thc registration of the marks coming f'rom Brazil, Uruguay,
ihe Argentine .llepublic~ Paraguayf Chile and Venezuela.
Transitory Paragraph. 'l'he nter American Bureat1 o f
Rio de Janeiro shall be installed as soon as thn present Convention shall have been ratified by üne third of thé slgna.f,ory

States.
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Article X
'l'he twu Inter American Bureaus shall bc cunsidered ás
one, and for the purposes of· uniformity in their procedure,
it is provided:
a} That both Bu.reaus adopt the same system of books
and of accounts;
b) That each of them ~end to the other copies of nll
appplications, registrations, communications, and other doc.uments relativa to the recognition on the rights of owners
of marks.
A.rticle

~I

1'he Inter American Bureaus shall both governed by th~
same regulations, prepared for the purpose by the government of the Republics of Cuba and of Brazil.
Article XII
The rart of the fees recei ved by each 1ntel' Am8ric.an
Hnreau whic'h is stipulated for this purpose by the provisions
of this Convention, shall be assigned to the maintenance anel
operation thereof.
The proceeds of the sale of publications by the IntêrAmerican Bureaus to individuais shall be assigned to the
same purpose; and i f both these sums should be insufiCient,
the deficit shall be paid by the contracting States in the following manner:
80 o/o of tJhe total deficit of the operating huClgct of both
Bureaus shall be paid by the contraating Statcs in proportion
to the number of marks which they may have had registered
cach year through the Inter American Bureaus, and the balance of 20 o/o by the sarna States in proportion to the number of marks they may have registered at the. request of the
Inter Americau Bureaus.
Any annual surplus in one of the Bureaus shaH be nssigned to the reduction od' the de.ficit, if any, of the other ·:
The Inter American Bureaus shall nol ttwur· any exr·ense
or obligation which. doe~ nul appear in their definitive
budgcts and for which no funds may have been made available at the time of inourring sue-h expense or obligation.
The provisional budgct of annual expendilures of each
Bureau s:hall be subrnitted to the approval of the Government
of the State in which such Bureau is establishcd, and S~b:all
be communicated to the contrating States for such ob~erva
tions as they may se e fit to formula te.
T.he auditing of the account.s of the Inter American Bun~aus shall be done by the officer r.uthorized by the respectiva
government, and tJbe l)irectors of the Bureaus shall transmit
the auditor's report to the contracting States through diplomatic channels.
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Article XIII
rrrade-marks which enjoy the protectiGil of the ConYention of 1910 shall continue to enjoy this protection without
payment o f any fees to the contracting States.
The High Contracting Parties agree that Lhe prott·ction
acc.arded by their national legislati-on to ali marks received
up to the day on which the revise Convention becomes effe....
·Jtive shall continue to be granted. in accordance with the Con' ('Jition o f 1 \:'1 U 11 they have ratif1e<1 it ..
Artícle XIV
The ratification or adhesions to this C-onvention shall bo
cornmunicatccJ to tlle Government of tne .H.er.'uutw of Cmle.
which shall comrnunicate them to the other signatory or
adhering States. These ooinmunications shall take the place
nt an exchange or ratifications.
The revised Convention shall bccome effcctive thirty
c.ia.}1S after the receipt by the Government of Chile of noticf).
nl nL1fieatwn by a number of countries eqUivalent to
one
third of the signatory IStates; and from that moment the Convt•ntwn s1gnea on August ~0, 1910; shall cease to cxist;
without prejudico to thc provisions of ArticlA XIII of this
Con-..-r•ntion.
'Jhe Governrnen~ of ChilA obligates itself lo commurâcate
hy te.lcgraph and in writing to ali the signatory an adt1ering
!Aatt·s the date on which the Convention in its prese~t form
hecomes effective in accordancc with the provisions of this
Article.
Article XV
The American States not represcnted jn this Confcrcnce
1nay adhere to th1s Convcnticn by communicating their

decision in due form to the Gov·ernment of the Repub\io of
Chile, and sball be assigned to the group which each may;
~0!C~t.
.
Art1cle XVI

Any signatory State that may eee fit to "'"·ithdraw from
+.bis Convention ~hnll no notify thn Governmcnt cf the Hepublio of Chile, which ·shall oommunicate the fact to tbe other
signatory States; and one yea.r the l'eoeipt of such notification,
W1:; Convention shail cease m respect un tbe ;:Jtate ttlat s11al.L
üave withdrawn, but such withdrawn. shall not affect the
rights previously acquired in accordance with this Convention.
·\rticle XVII

'rhe Tnter Am~~ri.-Jnn Bureaus ~hnll ront.inue ~o lon~ as
not less than one half of the ratifying States adhere to tha
Convention. If the number of Statea adhcringo to th~ •!cu-..
Leis de 1924 -

VoL III
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vention shall become :ess than hall, the Bureaus sliall be litru H I>~ l,f•d

11!)11"1' lttP

(i IT't~t:l !Ot\ nf t lle dllVPT'IlllWlltfl o

r Cub:t

aiHI

Brazil, and their funds shall be distributed among the adhering countries in the same .proportion as they would have
cunlributed lo their support. The buildings and othor tent:!lllle prtqH:rly ot t1w hlll't·IWS sltall tlecomn tlw prupnrty ot
· tho G()Vf'!'IW1('llf s ol' Cuba nnd Hrazil, respcelively, in re(•ngnilion of thc scrvjcc,; oi thosc Hepublies in giving rft'ect
to t hfl c,nvflntion. it. bein;r undcrstooo the snid Govornment;;;
shall d·edioato such property to purposcs precmincntly Inter..
• ~Jli('J'H'.all 1n cllaractcr.
The lli~h Contracting Parlies agt·cc to acrept as final
any ~lrps which may be laken for thc liquid:llion of the
Bureaus.
'Jbe tcrndnal ion o f Lhe Convcntion shall not a ffect rightc;
nclqnired dttring the pcrlod of its effectiveness.

Artiole XVlll

Any differenccs between fhe cnnl raef.ing Stafc5 relat.ive
to the interpretation or axecution of this Conve.ntion shaH b8
decided by arhitration.
APPENDIX

Regulations
Article I
Any ap:r.Jication to obtain pretcc.tion nnder the Con. vention of which t<he pre~ent appendix is a part shalJ be
made by the owner of the mark or marl's nr his legal, representativa to the arlministration of lhe Rfate of first registrat1on or deposit, in the mannar prescribed by the respectiva
rcgulations. accompanicdly by a money ord~r payable to the
Director of the proper ·Inter American Bureau in t.he sum
required by this Convention. His application and money
order shall he accompanied by an elecf.rolype of the mark
reproducing it as registered in the State of first registration
or deposit, and having fhc dimcnsions required in lhe State
of fírst registration or deposit ..

Article II
The administration of the State of fir!'lt registration or
deposit, having ascertained that the registration of the marlc.
is regular and in force, shall send to the Inter American

-Bureau:
A. The money order;

B. The electrolype of Lhe mark;
C. A ccrtificate in duplicule conf.ain:ng Uw follmYing
tails:
1. The name and addrcss of lhe owncr of lhe mark;

de-
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2. The date of the application in the Slate of first registration or deposit;
3. The date of registration of the mark in lhe Slate o f
first registration or deposit;
4. The order number o f the registration in lhe Statc of
first registration or deposit:
5. The date o f expiration o f the protection of the mark
in the State of first registration or doposit;
6. A fac-simile of the mark;
7. A statement of Lhe goods on which the mnrJ.c is mmd;
·
8. The date of the application for rccognition of the
rights claimod under the Convention.
Should the applicant wish to claim color as a distinctive
element of bis rnark, he shall send thirty copies of t.he mark
printed on paper, showing the color, and a brief description
of the same.
Article 111
rrhe proper Inter American Bureau, uron rcccipt, of tho
communicat.ion of the office of Lhe State of firsL registratinn
· or deposit, mentíoned in lhe foregoing al'ticle, shall enter
ali the information in its books and int'orm t h e office o f the
State of first registration or deposit of t.he rcceipt or th3
application and of ~he uumber and date of tho entry.
Artiole

IV

Copies ·of thoe entry in Lhe books of t.he rcspect.ive Int'er
American Bureau containing all the details reqmred shall bo
!llent to the adrniniJtration of the SLales in which the Convention has been ratified and in which protection is applied
fvr. This date shall also be sent to the other contracling
States, for the purposes o! information.

Article

Y

The Inter American Bureau shall publish in their bulletins reproductions nf the marks receivcd and such parUculars as are necessary.
Article VI
The notice of acceptance, opposition or refusal of a mark
by the contracting States shall be transmHted by tha proper
Inter A.mericatl Burea.u to the administration of the State of
first registration or deposit with a view to its communioa.Uon
to whom it may conccrn,
Article VII
Changes in ownership of a mark communiraled lo the
reepective Inter American ~ureau shall be entered in its
register and corresponding notice sent to the othcr contraoting States.
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Articlc VIII
The Directors of the Inter American Bureaus may, in
their discretion appoint or remove the officials or employees
of their Bureaus giving notice thereof to the governrnents of
the countries where such offices are established.
IN WITNESS WHEREOF, the Delegates sign this Convention and affix the seal of the Fifth International ConferencB
of Àrnm•ican States, in the city of Santiago, Chile, on the
twenty eighth day of the month of Apr.il in. t~e year ~me
thousand nine hundred and twenty three, In Enghsh, Spamsh,
Portuguese and French.
This Convention shall be filed in the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Chile in order that certified copiefl
may be rnade and forwarded through appropriate diplornatic
cbannels to each of the Signatory States.
(Signed) For VENEZUELA: C. Zumeta, José Austria; for
PANAMA ~ Narciso Garay, .J. F. Lefevre; for the UNITED STATES
oF AMERTCA: Henn; P. Fletcher, Frank B. Kellogg, Atlee Po.
merene, .Willard Saulsbury, .Franlc C .. Partridge, George E ..
,Vincent, William Eric Fowler. L. S. Rowe; for UnUGUAY: ./.
A. Bue1·o, Eugenio Jfartínez Thed·y; for EcuADOR: Rafael Jl.
Arizaga, José Rafael Bustamante, A. Muiíoz Vernaza; for CHILE:
Agustin Edwards. lllanuel Ri v as Vicuiía, Carlos Aldunate S.,
L. Barros B., Emilio Bello C., Antonio Huneeus, Alcibíades
Roldán, Guillermo Subercaseaux, Alejandro del Rio; for GuATEMALA: Eduardo Poirier, illáximo Soto Hall: for NICARAGUA:
Carlos Cuadra Pasos, Arturo El.izondo; for CosTA RrcA: Alejandro Alvarado Qui1•6s; for the UNITED STATEA OF BRAZIL:
Afranio de :Mello Franco, S. Gurgel do Amaral, J. de P. RodJ•igues Alves, A. de lpanerna Moreira, Helio Lobo; for EL SALVADOR: Cecilio Bustamante; for CoLOMBIA: Guillerm,o Valencia,
Laureano G6mez, Carlos Uribe Echcverri; for CuBA: C. Vida~
11 Caro, Carlos Garcia Vélez. A. de Agüero, M. Márque:
Sterling; for PARAGUAY: U. Gondra; for the DoMINICAN REPUBLIC: Tulio M. Cestero; for HONDURAS: Benjamín Villaseca
M.; for the ARGENTINE REPUBLJC: :ftl. A. Montes de Oca, Fer:.
nando Saguie1•, Manoel E. Malbrán; for HAYTI: Arthur Rm,eau.
4

CONVENTION

Pour Ia protactfon das marques de fabrique,
et agricuJture et noms commerciaux

commarce

LL. EE. les Présidents du Vénézuéla, de .Panama, des
Etats-Unis d'Arnériq.ue, de l'Uruguay, d~ l'Equateur, du Chili,
du Guatémala, du N.ICaragua, de Costa RICa, du Brésil, du Salvado-!', ~e _la Colombie, de Cuba, du Paragua~, de Ia République
Dom1mcame, du Honduras, de la Répubhque Argentina et
d'Haiti;
Désirant que leurs pays respectifs soient représentés à Ia
. Cinquieme Co~tférence Internationale Arnéricaine, y ont •er!Voyé,
_dllrnent autor1sés, pour approuver les Hecornmandations Résolutions, Conventions et Traités qu'ils jugeraient utiles aux
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intérêts de l'Amérique, Messieurs Délégués dont les noms
suivent:
Vénézuéla: César Zumeta, José Austria.
Panamn: Na:rciso Garay, JosrJ E. Lefevre.
l~tnts-Unis d'Amérique: Henry P. Fletcher, Franli. B. Kellooy, Atlee Pomerene, Willard Saulsbury, George E. Vincent,
Frank C. Partridge, William Eric Powlcr, Leo S. Rowe.,
Uruguay: J. AntO'Ilio Buero, Eugenio Martinez Thédy.
Equateur: Rafael M. Arízaga, José Rafael Bustamante, Alberto Mufíoz Ve1·naza.
Chili: Agustin Edwards, Manoel Rivas Vicuiia, Carlos Aldunote Solar, Luis Barros Borgoiio, Emílio Bello Codesido, Antonio Huneeus, Alcebíaàes Roldán, Guillermo Subercasseau:c,
Alejand1'o del Rio.
Guatémala: Eduardo Poirler, il:laximo Soto Hall ..
Nicaragua: Carlos Cuadra Pasos. Artu:ro Elizondo.
Costa Rica: Ale.iandro Alvm·ado Quirós.
Etats-Unis dn Brésil: Afranio de Jlfello Franco, Sylvino
Gurgel do Ama'i'al, J. de P. Rodrigues Alves, A. de lpanema
Jlr:•reira. Helio Lobo.
L e ~~alvador: Cecilio Bustamante ..
Colornbie: Gnillermo Valencia, Laureano Góme:, Carlos
·
Uribe Echeverri ..
Cuba: José C. Vidal y Caro, Carlos Garcia V élez, Aristides
Aaiiero, Manoel Márquez Sterling.
Paraguay : Manoel Gondra.
République Dominicaine: Tulio M .. Cestero.
Honduras: Benjamin Villaseca Mujica.
République Argentine: Manoel Augusto Monte.~ de Oca,
Fanrmdo Souuier, Manoel E. Malbrân.
Hai ti: A1·thw· Rameau.
J .r>;;;qnl"l~, uprc\s avo ir rommuniqué leurs pouvoirs à Ia
Confc~rPnce, qui les a trouvP.s en bonne et due forme, sont
eonv('nw~ des dispositions suivantes, qui modifient la Convent.ion de 1910, pour la protection des Marques de Fabrique,
Commerce, d'Agriculture, et des Noms Commerciaux.
Article I
Paragraphe I. Toufe personne, domiciliée dans l'un des
signataire~ dp, la 1présente Convention, qui aura dépos·3
ou fait enregister une marque de Fabrique, de Commerce ou
cl'Agricult.ure, soit rlirect.ement ou par l'intermédiaire de sou
;·c·.présentant. kgal, ponrra ohfenir dans les ant.rcs E't..ats. un~
proLection idcntique à celle qui est accordée aux marques enregist,rées ou déposées dans leur propre teiTitoire, sans préjudice des droits des tiers.. L'intéressé devra se soumettre aux
formalités prescriptes par la Legislation interne de chaque
E'f.at. et satisfair·e aux condit.ions suivantes:
a) Fair·e passer, par l'intermédiaire de l'Office auquel
c>st, rett.a•ehé I'E'tat. oit la premiere ill5Cription a été faite, la
demande de reconnaissance de ses droits, que sera transmise
à l'Office Interaméricain respectif, conformément aux conditions indiquécs it l'Appendice qui fait partie intPgrante de
rol f P C:onvcntion.
b) Payel' les droits et émolumenls fixés par la Législátion
intcenl' do ehaf]llP E'tat oú il dcrnandera la l'Pr.onnais~anra
de scs droif.s;
E' I aLR

Acquittêr IM ~utres frais ttUt\ Mtte rêeonnrtissance occn ..
sionnera;
Verser, de plus, une súmme équivalente à cinqú~nte
dollars-or américain, en une seule fois pour chaque pérwde
et pour une même marque. Cette somme ser a destinée b. couvrir leR frais de l'Office Interaméricain respectif.
Paragraphe 2. La durée de la protection sera la même que
crllr nccordée nux mal~qnes por Ies lois de l'E'tat respectif.
Paragraphe 3. A la fin de chaque période ~'insm·it>tion
donnant droit à la protection que cette Conventwn accor~e
ponrra être rE'nouvPléo dans chaque E'tat suivant les conditions êtablies à la lettre b) de cet article. L'intéressé pourra
au~si présenter directement à l'Office Internm<'>ricain respectif la demande de renouvellement.
.
Pnragraphe 4. Les noms commerciaux, faisant ou non
partie d'una màrque, seront protégés daus tous leA Pays slgnataires conformémr>nt à lo. loi interuP- de chaquc E'lat sans être
te nus au dépôt ou ll l'tmregistrement.
Article 11

La priorité, pour obtenir l'enregistrcment ou le dépôt
d'utte marque par l'intermédiair~ de l'Office Interaniéricain
respectif, sera déterminée, à dMaut d'aulrés preuve~ de propriété de celle-ci, par la date de la pt•emiHe inscription ou
dépôt dans l'nn des E'tnt~ sl~nnlnir<H!,
Artlcle UI
Paragraphe 1. Des la réception d'une demande de recon ..
naiRsanoe de dt·oits, transmise par l'Office hlf.er·amóricain res ..
pecfif, Ir~ E'Lai.R Contrn,clnniR dél.crmineront. si, (htprés leur~
pt'opres lois, la protection peut être nccordée, et notifieront,
dans le pluR bref fléllli, lflur r<~solut.ion au mt'\mc Ol'fice Jnteraméricain.
Paragraphe 2. l.c délai accordé pour répondrc à une
opposit.ion d'enregistrement oU dú dépôt d'une marque conformément à cett.e Convention, comrnenccra à compter, dans
r:m•tat OÜ P.tlé !l!~rll fot'trmléP, flllatre-Vitlgt dix ,iottrs apres l~
retnise de .l'avie d'opposit.ion lt l'Oftlce Int.eratn~ricain re$pe ...
~tif, qui n'àurll b.ucul'le âutre int.PrVetttion dnns ta proc~durtt
relftti\'e'fl c~tte opposition.
Article IV

IJé transfei't d'unc marQue enre~istr~e óti déposêe dans
l'nn rlrs E'fats Cotlfrnctanfs Rera reronmt P~:tJ~ment, dan~ r.haeun de~ nutt'P~ E'tnfs. avf'c la même force el. Jrs mflmP~ rffects
que s'il éfalt effectu~ d'npre!l! BeR IniR re~pectl\·('s, pourvu qu'il
s'agis~e rt'une marque qui aif. élé cnrngistrrr~ ou dépost'u dan~
I'Ji~'taf. oil ~Pra dt'Jllnndríf' la rreonnni~Ranr~r f111 frnnc:fpt'f rrmformén~enl. h cctfr Cnn\'r>nl.inn, et f.ant. qtt'il n·:v anrn J.IOR ron ..
travPrtiJon nux baseR de l'article Y. L~ fi'an~ff't'l. ~Pru not i fi é
par L\dminislration dr\ l'E'Iat du JH·rmirr r•m't•gi~t!'emPnt -ou
~épôt et. pnr l'Office InteramP.rieain rf'Rtwl'f it', apr·~~~ paietnent
ou droit corresponclant au dit transl'rl't dan:'i r:haque E'tat.
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Article V
Paragrar.he 1.. Toute question d'ordre civil, criminel ou
, """""" t.élle que~ oppositfon, contrefaçon, imitatwn.
1111 détourncmrmt. ·et fllttse indicatlon sllll' la pl'ovenaneo Ll'un
produH, ~ ~oulevée au su,iet rl'une marque, s1~ra déft\rée aux
:wl nr·itt'8 eompélcnh•H ag·i~~ant confornH;mf'nf . .aux 1nis ·tlf~ l'F.'tal.
ou nlle se pt·oduirtt.
Pnragraphe 2. Lorsquo, dans l'nn dos E'f.al!ô! signalair·e!". le
propy•i6taire d'une marque qui dcmandera la reconnaissance
de ses droits, se verra refuscr la protection étahlie par la préHenf~ Convcntion, ct. que ce refus sera basf~ sur mt enregistrement préalable ou une demande pendantc, l'ammlation de la
mal'que enregistréc antérieurcment pourra êl.re demandée et
oht.enuc, snivnht la pr.océrhlre legale de l'E'tat. nü elle s-m·a Rollicil!~P, fli lo ptopriétaire pronve, cn oatrc tln J'f•fus tl'inSf~ri
pt lnn, ee qui suit:
a) Que sa marque jouissait de la protMtion légale dans
l'un ries E'tats Si~nat.ail'es avaht la date tle la ctemamln d'em·egist.r-ern~nt, qu'il ~herehe à annuler; ou
b) Qtte l'enregistreul' n'avait pn~ droit à la propriété, à
l'U!:lngc ou à l'emploi de la mnrquo de fabrique f~nt·egistrée à
la dafn de Ron dépôt; ou
c) ~ue la marqtH~ protégée par l'enrcgistr•emrnt dnnt il dematldn 1anhulat.ion a é tê abandonnée.
Paragraphe 3. 'rransit.oire: Toute pcrsonno qui nura solliéil.é d{lns certnins E'tats le bénefice de ccttn Convent.ion pout·
ses marques sans pouvoir l'obtenir pottrra profíter du droit
éhtbli par cct ttrHcle dans un déhli de deux ans, à partir de la
dnte de misn en application de cette Conventton reformée.
Po~l.êr1enrement 1 l'int.éressé pourrn fairo valoir ce droit dans
ln tJMai d'un nn. à compter, pom~ chnque cas, tln lendemain
tlu jour oü l'Office Intet·aml~l'icnin respectif rf~covt·a avis du
l'r.lt~t. de la demandB de protection.
fiarag·t.<aphe 4. Le~ Marques dont l'tmregistr~ment. ou dépOt. sera ihat.f.nqtlable d'npres Ia loi nationale, ne ~eront point
l'oh.leet de r.c rer.ours, mnis le r~nouvellenwnf.~ poul'l'ont
l'êtte.
Pnrngrnpho !"i. S'il esl dérnontré qn'une mat·que de fabrique enche ou simule la. qualité, nature ou provenance réalles
d'une marchllndise, l'anhulàtion tl'enregistrement ou de dépOt,
effectué par l'intermédiaire (tê l'Office lnteratnéricain corrMpondànt, tleut. ~·tmsuivre.
admini~t.rllti

Article VI
Aux fins indiquées, par la présenle Convention, une Union
des 1:\!átions Amérinaines est instituée et fonctionnera à l 'a ide
de deux Offices lnteraméricains établis. l'un dans la ville de
La Havane et l'autre à llio de .TanPiro.
Arl icle Vfi

Les Hautes Parties Contractanles conviennent d'accorder
!a franchise de port à la conespondance officielle des Offices.
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Article · Vlll
Les Offices Interaméricains, pour 1' enregistrement des
marques, auront les fonctions suivantes:
Paragraphe I. Prendre note détaillée des demandes da
reconnaissance de marques, transmises par l'intermédiaire des
b:ureaux nationaux. Leur donner cours, selon cette Convention. Tenir compte des transferts et autres renseignements se
rapportant à ces marques.
Paragraphe 2. Oommuniquer à chacun des E·tats Contractants, pour la suíte à donner, les demandes de reconnaissance recues.
Paragraphe 3. Distribuer les cotes qu'ils recevront, conformément aux prescriptions de la lettra b) de l'article I.
Les sommes percues des intéressés, pour demande de reconnaissance de droits par les Offices Interaméricainst seront
versées aux Gouvernements. qui en feront la demanae ou à
leurs agents regulierement accrédites à La Hava:ne et à Rio de
Janeiro. Les frais de remise. des dits versements seront à la
charge de ces Gouvernements. Les Offices lnteraméricains feront ·parvenir aux intérf:S·Sés les sommes qui leur seront rendues.
Paragraphe 4. Communiquer à l'E'tat du premier enre!!llstrement ou dépôt, les avi·s re·cus des autres E'tats relatifs à la
concession, opposition ou· dénégation de protection, ou à toute
autre circonstance se rapportant à la marque, pour être porté8
à la connaissance du propriétaire.
Paragraphe 5. Publier. périodiquement des bulletins faisant coimaitre les demandes de protection, recues et envoyée~
par les uifférents E'tats, conformément à la présente Convention, ainsi que les documents, rapports, études et articles
ayant trait à la protection de la propriété industrielle.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à fournir aux
Offices lnteraméricains toutes les gazettes, revues et autres
publications officielles contenant les nouvelles marques de fabrique et noms commerciaux enregistrés. ainsi que les actions
judiciaires et résolutions relatives à cette matiere.
Paragraphe 6. Faire les enquêtes que solliciteront les
Gouvernements des E'tats 18ignataires à ce .suj.et et encourager
l'étude des problemes.. difd'icultés ou obstacles qui génerahnt.
l'application de cette Convention.
Paragraphe 7. Cnopérer ave-c les Gouvernements des E'tats
Contractants à la préparation du matériel destiné aux Conférences lnternationales qui traiteront de cettc matiere, présenter aux dits E'tats les indications qu'ils ,jugeront utiles et le3
opinions qu'on leur demandera sur les modifications á introduire dans la présente Conv~ntion ou les lois qui affectent Ia
propriété industrielle, et, en généraJ, faciliter la réalisation
des fins de c eU e Convention.
Paragraphe 8. Rendre compfe aux Gouvernements Contract.ant.~. an moinR une fois par un, dos travam;: effectné~ par
les Burcaux.
Paragrnphe 9. 1\Iainl enir des l'nlafiom; avec Jes Offices
analoguo~. les Sociétés ct organisations scient.ifiques et indust.rielles, pour l'échange des publications, rapports f~l. renseignements tenrlnnt au progres du droit de propriPté industrielle.
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~Para.gmphe i O•. E'tablir, d'apràs les indication.s de· ~ette
Convention, les régles que les Directeurs estimeront nécessaires au fonctionnement intérieur des Bureaux.

Article IX
L'Office établi dans la ville de La Havana fera toutes les
àémarches néc.e·ssaires aupres des E'tats Contractants pour
obtenir l'enregistrement ou dépôt des marques de Commerce,
de Fabrique et d'Agriculture qui proviendront des E'tats-Unis
d'Amérique, Cuba, Haiti, République Dominicaine, Guatémala,
Le Salvador. Honduras, Nicaragua, Costa-Rica, Panama, la Colombie et l'E'quatéur.
L'Office établi dans la vill.e de Rio de Janeiro fera toutes
les démarches nécessaires pour obtenir l'enregistrement des
marques provenant du Brésil, Uruguay, République Argentine,
Paraguay, Chili et V énézuela.
Paragraphe transito ire: L'Office Interaméricain de Rio de
Janeiro sera installé aussitôt que la présente Convention aura
été ratifiée par un tiers des E'tats signataires.
Article X
Les deux Offices Interaméficains seront considérés comme n'en formant qu'un et, afin d'uniformiser leurs procédés,
il est prescrit:
a) Qu~ils adopteront un même systeme de livres et de
comptabilité.
b) Qu'ils s'adresseront, réciproquement, des copies de
toutes les demandes, enregistrements, communications et autres documents relatifs à la reconnaissance des droits des propriétaires de marqu.es.
Article XI
Les Offices Interaméricains seront régis par le même Réglement, rédigé d'accord par les Gouvernements des Républiques de Cuba et does E'tats-Unis du Brésil.
Arf.icle XII
Conformément aux indicat.ions de la présente Convent.ion,

Ies dépenses rl'entretien et d'administration des Bureau Interaméricaing seront convertes: par la part. qui revient à chanm d'eux sur .les droits qu'il aura per<;us; par le produit d(\
la vente de leurs publications aux parlil·.ulierR; et si ces sommes ne suffisaient pas, le complément sera payé par les E't.ats

Confraetants, de la maniere suivante:
Qnat.re-Yingts pour cent ctn rléficit f.t.Jtal du dudget des
tleux Officcs Rera converl. pa1· lP.s E'taf s Contracta.n!R, pr::>port ionnE'lll"menf, au nombrc de marques qu'ils feront annuellen1fmt Plll'l"gitil rer par IPs Oft'irf's lnteram•~ricains, p,f. vingt pour
PP.nt. pa1' ces mümos E' f a.l s, pl'oporeiont:'llement. au nombrP. de
marques qn'ils auront <'nregiRtl'r'es RUI' la rlemancte des Bureaux Irit.eraméricains respe(;tifs.
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L'exc•aent budgtUAire

Offtoe

8~ra

annuel ttU'fl pourra "! avoir dnns un
appliqué fl dtminuêr le déficit qu'il pourrn y avoir

dans l'autre.
Les Offices Interaméricains ne feront aucune dépem:;e ou
ne prendront aucun engagement qui n'apparaisse dans leurs
hudg·ef.s définitifs et pour lesquel~ il n'y aurait pas de fonus
disponibles à l'époque oü il faudrait faire eette dépense ou
prendre cet1 engagement.
Le budgot provisoire rles dépenses annuelles de chacun
deR OfficPs sera soumis à l'approbation du Gouvernement du
pa;rs oit il aura son siege, et S~P,ra commnniqlH~ aux F.'f.at!'< ·Contt•actants, pour lf's observations qu'ils pourront .iuger convenabfp, rte f a ire.
Le contrôle des compte~ dcs Offices 1nt.eramél'icains sera
par nn fonctionnairo autoris1S du Gonvernement respectif et
les :Oirooteur~ des of,fiNlA ün rsme.U,ront le rappnrf. par la voie
diploma tique ame F.'taf 8 Cnntractants.
Art.icle XIII
Les marques ,iouissant. de la profection de la Convention
de i 91 O continueront d'être prott~gées sans payer aucun droit
aux E'tats Gontractants.
Ceux-ci conviennent de maintenir la protection de leurs
lols d'a.f>res l:l CófiVêlltiún de 1910, s'ils l'õfit ratifiée, à toutes
les fi11UQüêS qui seront rêçues jusqu'atl jotir oú entretà en V1cueur la Convention réformée.
Art.icle XIV
Les ratifications ou adhésions à cr.t.te Cortvention seront
communiquées an Gouvernement. de la R.épublique du Chili,
qui les fp.ra connattre anx ant.res E'tat.s Hignat.airr~s nn adhérents. Ces commnnicafinns tiP-ndront lieu fl'(>rhang-e de ratification9.
I~a ConvenUon réformée entrera en Vigtter trinte jours
apres que le Gouvernement. du Chili aura reçu avis de sa rat.ificaf.ion par un nombre d'E'tats égal au tiers deR E'tats Signataires; des ce moment, la Convent.ion signée le 20 Aoüt 1910
cessera, sans préjudice de ce que preserit l'art.icle Xlll de la
présente Convention.
Le Gou-vernetnent. du Cllili s'éngage à nof.ifier, par les
voiM tél~graphi.que •ét postale, à tous les E'tats 'Signataires eL
adhérents, Ia date de la mlse en viguettl' de la Convention,
sous ~a forme nctuellf', confortnPment à. eé qu'f' vresct·it cet
artfclê.
Arf.icle XV
J.~s F!'fnh~ Amériçains, qni n'ont pas l~té représenfés' à
Cf~f,f e .Conft~rencr, pourr.ont. udhérnr à la prt~srnt. Convention. en
commnniquant lenr déci~ion en bonnr et. due forme au Gou-

vernement de la Rf..pubHque du Chili, f't i1s devront être incorporés au groupc auquel ils désirent. appartenir.
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Af'tiole XVI

L'E'tat. Contraetant Qui ~l'oira devoir se délier dé cette
ConvPntion, en aYertira le Oouvernement de la République du
Chil i, qni rn frra patt. nu:t tmtr~~ E't.ats Si!mat.aircs. GeUe
ConYent ion crssPra d't•I.J'e en vig·uenr, ponr l'E'tat qui l'aura
denoncéP-, un an apres la réception de la con1ihüfiicàt.ton respect.ive, mais cef.l.e flénonr.ia.tion h'àffeéf('ra f)ôiilt 1es droits
pr1'ala l1lf\ment acquis, cot1formémcnt á c eU e CoUv1~nf inn.

Articlo XVII
Les Oftie!M

lllt~i•amérlcnlns

continucront à foncUonner

I ant flllü la Convetüion nut•a l'adhésion de la moitté, nu moins,
dPH F.'lnl~ Rignaf.airf\s et ~i lcmr nnmbrn •Hnil. infc)Pienr, leR Offiees seront liquidés par les soins dêR Gouvet'nüments de cuba
d du Br,>sil, lnurs fonds setont dlstdlntés eni.N~ les l~'tats
arlhérenls, an prorata des sommes qu'ils nuraient dtl verser
punr cont.rilnwr à les soutenir. Les édifices et autrc~ propriét (·~ mat.érielles des Officcs seront. nttribtH~s nux GouverneIlH'Ill~ de Cuba ct du Brésil, respeetivement., eh reconnaissàhce
1
dP~ ~l't·viees qu ils oht rcndus pour perihclt.rn l'npplieation de
Ia Co!IYPnl ion. Ce~ Gtntvet'nên1ents s'êngagent. à affrct~r ces
hif'ns it eles fins de carael ere essont.iellement int.rraméricaln.
Lf's Haulf's Parties Contrnctantes eonvit•ntlent t.l'accPptei•
comme définitive toute disposition qui sera prise pour la li-

quidation de~ Offices.
La cessation de la Convention n'affect.era point les droits
acquis prndant. le temps oü ello aura été en vigueul'.
Art.iclc XVIII

Les différcnds entre lcs E' tais Conhtrctants, reiatifs â l'ill•
terprétation ou à l'exécution de cette Couvention, seront résolus par arbitrage.
APPENOICE

Dispositions réglemttntaires
Articln I

Toule dPmande faite pour obf.enir la nrol.cction conformf>ment ü Ia présenfe Convention, dont faiL pal't.ie cd Appeudit·.P, doi!. êlrc~ présentée à l'Administralion de l'E'tat du pre-

miPl' PJll'egiRI t'(lment. ou dépôt par le propriétaire de 1a marque
ou ~on l'np1·ésrntant. Iégal, dans la fonne prescripte par les
I'PgiPJJH'lll~ t·e~pectif~. f\t nrcmnpag·n,íp 1l'uu mandat.-post.e de
la somtne rnt't'P3ponrJante, ndt·P~!'H~ au Dll'ertPm· de I'Offit~e InJeraméeicain refilpect.if. A la demande et nu mandat sera
ad,ioint un cliché rPproduiflant exar.fPment le~ dimensions
exigée3 lots du premier enregislrement ou dépôt de marque.
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:Article ·li
Des que l'Adminstration d'un E'tat se sera assurée de
l'enregistrement régulier d'une marque et de sa mise en usage, elle transmettra à l'Office Interaméricain correspondant:
a) Le mandat;
b) Le cliché de la marque;
c) Un certificat en double exemplaire contenant leEJ renseignements suivants:
1. Le nom et l'adresse du propriétaire de la marque.
2. La date dJ la premiere demande d'enregistrement ou
dépôt.
:3. La date d'enregistrement dans le premier E'tat.
4. Le numéro d'ordre de cet enregistrement.
5. La date à laquellc expire la protection accordée à la
marque dans le pays du premier enregistrement ou dépôt.
6. Un facsimilé de la m~rque.
7. La spécification des produits sur 1esquels on appose la
marque.
8. La date de l'avis de reconnaissance des droits, conformément à cette Convention.
Lorsque l'intéressé désirera que la couleur soit protégé
commc élément distinctif de la marque, il en enverra trente
copies imprimées en cou!.eur sur papier 1 accompagnées d'une
courte description de la marque.
Article IH
Quand un Office infl'i',tmérir.ain rrr.evra ou Bm·eau r1e
I'E't.at, dn premier l•nrpgis.trcment, ou dépôt, la rommnnication
ment.ionnée dans l'article précédent, il inserira sur ses livre:-;
tous les renseign~rnents qui y sont. relatifs et en accusera réception à. l'Office expéditeur à qui il indiquera ]e nurnéro et
la date de l'inscription.
Article IV
L'Office Int.eraméricain respecl.if enYf'rra :mx Adminis1I at.ions des ·E'Iats Signataires ile 1a présent.e Convention ou
uhe demande de protect.ion aura ét.é formulée, et, a. titre
d'inforrnation seulernent, a.ux :wt.re~ E'tat.s Cont.ractants, des
;:•opies de l'inscription, r.ontfmanf. 11m R lf's rlétaih; néces~a.irrs.
Article V
Les Offices Interaméricains publieront. dans lenrs Bullef.ins Ia reproduction des marques reçucs et les ren~eignem(lnts
qui seront nécessaires.
Article V!
L'Officc Inf.erarnérieain rPspecf i f eommuniqur.rn :'i. l'Ad-·
ministral.ion df' l'li~'tat. dn pr('micr f'lll'rgistrmncnl. nn d0pM.
l'avis d'acceptation, d'opposif.ion ou de rf'fns (l'inscript1on
d'une marque, nes qu'il en aura été infnrmé p3r run dP:->
E'tats Contractant~, pour en donner connaissance à l'int éressé.
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Article VII
Les Offices Interaméricains consigneront dans leurs livres
les changements qui leur seront communiqués au sujet de la
propriété des marques. Ils enverront la notification correspondante' aux autres E'tats Contractants.
Article VIII
Les nominations et destitutions des employés des Bureaux
Interaméricains seront du ressort des Dü·ectcurs des Offices
respectifs, qui en donneront connaissance aux Gouvernements
eles pays ou ils sont établis.
EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires ont. signé la présente
Convention, qui a été revêtue du sceau dn la Cinquif:lme Conférence Internationale Américainc.
Fait à Santiago du Chili, le vingt-huit Avril mil neuf cent
vingt-trois, en espagnol, en anglais, en portugais et en français.
Cette Convention sera déposée au Ministêre des Affaires Etrangt.~res ~J.~ Ia République du Chili, afin qu'il en soit :fait des c.opies authentiques qui seront envoyées par la voie diplomaI i que à ehacnn des E't.ats signataires.
(Sig'né) pour le VÉNÉZUÉLA: C. Znnteta, José Austria;
pour PANAMÁ: Narciso Gm·ay, J. E. Lefevre; pour les ÉTATS
lJNIS n'.AMERIQUE: Hem·y P. Pletcher, Frank B. Kellogg, Atlee
Pom.erene, 1Villm·cl Saulsbury, Gem·(Je E. Vincente, f.i'rank
C. Part1•idge, William Eric Fowtlcr, L. S. Rowe; pour r:UauGUAY: J. A. Buero, Eugenio Martinez Tltedy; ponr L'ÉQUATEUR: Rafael 111. Arizaga, José Rafael Bustamante, A. Muiíoz
Vernaza; pour le CHILI: Agustin Edwards, Manuel Rivas Vict.ôia, Carlos Aldunate S., L. Barros B. ~ Emílio Bello C., Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Guillermo Subercaseaux,
Ale.fandro del Rio; pour le GuATÉMALA: Eduardo Poirie1·, J.lla;l:inw Soto Hall; pour le NICARAGUA: Carlos Cuadra Pasos, Art uro Elizondo; pour Co!=lTA-RICA: Alejandro Alvarado Qui1'6S;
polll' l1•s E'T.\TR UNIR uu BRÉHIL,: Afranio de Mello Franco, S ..
flttr(!el do Amaral, J. de P ., Rodr-i(Jue.<: Alves, A .. de lpo.nemr&
Moreiro, Ilelio Lobo; pour lc SALVADOR: Cecilia Bustamante;
pour la CoLOMBIE: Guillermo Valencia, Lattreano r:órncz, CarlfJs Uribe Eche·uerri; pour CUBA: J. C. Vidal Caro, Carlo.IJ
Ua1·cia Vélez, A. ele Agii.ero, M. Marqne:. St.erling; pow· PARAGUAY: M. Gondra; pour la llÉPUBLIQUF. Dol\IINICAINE: Tulio
M. Cestero; pour le HoNDURAS: Benjamin Villaseco. M.; pour
la RÉPUBLIQUE ARGENTINE: M. A. Montes de Oca, Fernando Sa(fuier, llfanuel E. Malb1·án.· pour HAITI: '-1rth1u· Rameau.

CONVENÇÃO
Sobre a uuiformidade de nomenclatura para a classificação
de mercadorias
Suas Excellencias os SenhorP.s Presidentes dos Estados
Unidos de Venuzuela, de Panamá. dos Estados Unidos da Amel'ica do Norte, do Uruguay, do Equador, do Chile, de Guatemala, de Nicaragua, da Costa Rica, dos Estados Unidos do
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Brasil, do Salvador, da Colombia, de Cuba, do Paraguay, da
Republica Dominicana, de Honduras, da Hepublica Argenlina
c de Ilaitf,
DeseJando que O!l t:~eus respectivos paizcs fossem rcprescntado9 na Quinta Conferencia Internacional Americana,
mandaram, devidamente autorizados, para approvar as reluções, Recommendaçl5es, Convenções e Tratados que julgarem de utilidade para os interesses da America, os seguinte~
Senhores Delegados:
Venezuela: Pedro César Dominici, César Zumcta, José
Austri((.
Panamá: Narciso Garau, José Le{reve,
Estados Unidos da .t\merica: Iient·y J>. J.'lctcher, Franl'
B. J(ellonyg, Atlee Pomercne, 1Villord Saulsbu1'11, Fra.nk C.
Partridae, George E. Vincent, William Eric .rowler, Leo S.
llowe.
Uruguay: J. Antonio Bncro, Justino Jiménez ele Arécha(Ja, Eu.qpnio i.\fa.rtf.nc"l Thedv.
Equador: Rofael ill. A1'ÍZa(Ja, José lla(acl llustumante,
A lllertt' Mwioz Vernaza.
Chile: ArJttYfin Hrlwm·tl.'i, Manuel llit-"'·~ Vicwia, Carlos
.:Htlunate Solal', J~uis /Ja1'ros Bor(Jmío, Ernliio 11ello Codesido,
A ntouio llulwcus, Alcibíades llolwin, Gttillermo Subcrcaseaux,
Alejandro fiel R( o.
t~uatomala: E'tlft.aJ•do Poiricr, Máximo Soto Jlall.

Nicaragua.: Corlos Cuad1·a Pasos, Arturo ~li:ondo.
Co@lln-Rlcn: Aleja.nd•·o Alvarado (lnirós.
Brasil: 1\f1·anio de Mello Ji'ranco, SuhJino GW'flCl do Ama,.al, Jame3 Darcy, J. de l>. llodrigucs i\.lves, A. de /panema
Moreira, llclio 14obo.
São Salvador: Cf!eilin Bnstamante.
Gnlombia: Gulllermo Valencia, Laurcww Gôme;, Carlos
Uribc l?clteverri.
Cuba: José Vidal 11 Caro, Carlos Gw·cía V élcz, A1'ístides
Agiiero, Manuel Márqne:: Sterling.
Paraguay: Jtanuel aoncl1·a, Biginio Arbo.
Jlepubllca Dominicana: Tulio 1\l. Cestcro.
Honduras: Ben.1amfn Vtlascca i1/ujica.
Argentina: Manuel A. Montes de Oca, Fernando Saauier,

..Vanu.el Malhrán.•

Haiti: Art/tw· Ram.cau,
Os quaes, depois de terem apresentado as ~uas credenoiaes, quQ foram consideradas em bôa o devida fórma, deliberaram celebrar

a

seguinte Convenção:
Artigo I

As Alla~ PartP:; Conlractnnfrs convêm em usar a Nomenclatura de Bruxellas, de 1913, nas suas eslatislicas de commereio internacional, quar exclusivamente, quer como supplemento de ou lros sysLemus.
Artigo li
Toun~

as div~rgcncias entre as Partes Cnnfnwh~.nlos, r~
cxecu~ão desta Convcnçao, senw
resolvidas por arbitramento.

lo.tiva.s á interpret.açri.o ou
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Artigo III

Os paizes americanos que não se fizerem representar na
presente Con~erencia poderão adherir a. esta Convençíio, desde
que communtquem tal decistlo, em devida 1'órma ao Governo
da Hepublica .do Chile.
'
Artigo IV
.A~ ratificações serão depositadas na cidade de Santiago
do Chile, e o Governo Chileno as communicará aos demais Estados Contractantos. Esta communicaclio produzirá o effeHo
de troca de ratificações·:
·

Artigo

Y.

Esta Convenção entrará em vigor, em cada um dos Estados signatarios, na data em que elle a ratificar, o ficará
t•m vigor sem limitação de prazo, reservando-se cada um dos
Estados sig"~natarios o direito de retirar-se desta mesma Convenção mediante aviso, dado em devida fórma, ao Governo da
Hevublica do Chile, com um anno de antecedencia.
EM •rESTEMUNHO do que, os Delegados Plenipotenciarios
assignam a presente Convenção e põem nella o sello da .Quinta
Conferencia Internacional Americana, na cidade de Santiago
do Chile, a,os .•..••..• dias do mez de Maio de mil e novecentos e vinte e tres, em Hespanhol, Portuguez, Inglez e Francez . Esta Convenção deve ser entregue ao Ministerio das ReIacões Exteriores da Republica do Chile, para que se tirem
copias authenticas, que serão enviadas, por via diplomatica,
a cada um dos Estados signatarios.
Por VENEZUELA: Pedro César Dominici, César Zumeta o
José Austria; pelo PAN.A:MÁ: Narciso Garav e José Le{evre;
pelos ES'l'ADOS UNIDOS DA A:MERICA DO NORTE: Henry P. 'l'le-

tche1·, Franll. B. Kellogg, Atlee Pomerene, Willard Saulsb•urv,
George TiJ. Vincent, Fra.nl;, C .. Parh·idge, Willi«m Eric Fowler.
c Leo S. Jlowe; pelo UnuGUAY: J. Antonio Buero, Justino Ji1nénez de A1·échaga e Eugenio Martíne:: Thedy; pelo EQuADOR: Bafael M. Arízaga, José Rafael Bustamantc e Alberto
Mufwz Vcrnaza; pelo CHILll!: Agustin Edwcrrds, Manuel Rivas
Vicufía, Carlos Aldunate Solar, Luis Barros Borgofío, Emrilio
Bello Codesido, Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Gu,illermo
Subercascaux e Alejandro del Rio; por GUATEMALA: Eduardo
Poirier c Máximo Sota Hall; por NICARAGUA: Carlos Cuadra
Pasos y A1·turo Elüondo; por CoSTA RICA: Alejandro Alvarndo ()ui'I'ÓS; pelos ESTADOS UNIDOS DO BRASIL: Afranio de
Mello l~'ranco, Sylvino Guruel do Amaral, James Darcy, J .. de
p. Bodrirrues Alves, A. de Ipanema Moreira e Helio Lobo; por
SÃo SALVADOR: Cecilio Bustamante; pela CoLOMBIA: Guillermo
Valencia, Laureano Gómez e Carlos Uribe Echever·ri; por
CVRA: Jose' Vidaly Caro, CaJ•los Garcia Vélez, Ar·ístitles Agüero'
e Manuel llfárquez Sterlina; pelo PARAGUAY: Manuel Gondra e
fíirJiHo A1·bo; pela REPUBLII"!A DOMINICANA: 1'ulio M. CesiC1'o;
po'r HoNDURAS: Benjamín Villaseca Mujica; pela AnoF..NTINA:
Manuel A'nausto Montes de Oca, Fernando Sauuicr c Manuel
Malbrán; pelo HAITI :_ ~r~~ur Rarnc(!tt_.;
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CO'NVENCió'N
sobre uniformidad de nomenclatura para la olasifioaoión
de meroaderias
S. S. E. E. los Presidentes de Vcnezucla, de l'anamá,
de los Estados Ucidos de América, del Uvuguay, Jel Ecuador,
de Chile, de Guatemala, de Nka.ragua, de Cost1a Hica, del Brasil, de El Salvador, de Colomb1a., de Cuba, del Paraguay, de
la República Dominicana, tle Honduras, de la República Argentina y de Haitf:
Deseand'o que sus países respectivos fuenm representados en la Quinta Conferencia Internacional Arr.oricaEa, enviaron a ella, debidamente autorizados, para aprobar las Rccomendaciones, Rcsoluciones, Convenciones y Tratados que juzga!'lec útiles para los intereses de .A!mérica, a los siguiente~
Sefiores Delegados :
Venezuela: Prd.ro Oésar Dominici, Césa1· Zttmieta, José
Austria;
Panamá: Narciso Gm·av, José Lefem·e;
Estados Unidos de America: Henry P. Pletche1·, F'ranlc
B. Kellogg, Atlee Pomerene, .Willard Saulsbury, George E.
Vincent,. Frmilc C. Partí·idge, William' Edc Frnvler, Leo S.,
Ro1ve; ,
Uruguay: J. .. Anton-io Buero, Justino Júnénez de Aréchaga, Eugenio Mlar.tinez Thedy;
Ecuador: Rafael M. Adzaga, José Bafael BustOJmtante, Albe1·to MU1ioz Yernaza;
Chile: Aaustín Edwm·ds, li.lfanuel Ri·vas Vicuiia, Carlos :A.l:du.nate Solar, Luis Barros Borgoiío, Erruiz.io Bello Codesido, Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Guille1·n~-o Subm·casseaux,
Alejand1·o del llio;
Guatemala: Eduardo Poirier, ~lfáx'imo Soto Hall;
Nicaragua: Cm·los Cuadi·a Pasos, Artur o B'lizondo;
Cost~ Rica: Alejand1·o Alvat·ado Quirós;
Estados Unidos de'l Brasil: Afranio de Mello Franco, Sylvino Gwrgel do AmJaral, Ja,mes Darcy, J. de P. Rodrigues Alves,
A. de lpanl!!ma Mtoreira, Helio Lobo;
El salvador: Cecilio Bustamante;
.
Colorribia: , Guillenr.·o Valencia, Law·eano Gónwz, Ca1·lo.1J
Uribe Echeverri;
Cuba: José C. Vidal y Caro, Carlos Garcia Vélez, Aristides Agüero, Manuel Márquez Sterling;
Paraguay: Manuel Gond1·a, Higinio A1·bo;
República Dominiocana: Trulio M. Cestero;
Honduras: Benjamlf.n Villaseca .~..llujica;
República; ·Argentina: Manuel Augusto .Montes de .10ca,
Fernando Saguier, Manuel E. Mlalbrán; y
Haitf: 64.rturo, Rameau-.

:Q13
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Quiemes después de haberse comunica/do sus poderes y
encontrándolos en bue:c:a y debida forma, han acordado celebrar la siguiente Convención:
Articulo I
Las Altas Partes Cont,ratantes convienen en usar la Nomenclatura de :Brusela.s de t91iJ et~ sus estadfstic.as de comercio internacional, sea exclusivamente o como suplemento
de otros sistemas.
Artículo II
Todas las diferencias entre las Altas Partes Contrat~ntes,
rulativas a la interpretación o ej ecución de este Tratado, se
decídirán por arbitraje.
Artfeulo IH
Los pafses americanos que no har.. estado representados
en la Quinta Conferencia ifnternacional :A:rr1erticana ~pod!1áln
adherirse a esta Convención comunicando su deci.si.ón er.. debida forma al Gobierno de la República de Chile.
Articulo IV
Las ratificaciones se depositarán en. la ciudad de Santiago de Chile, y · el Gobierno Chileno comunicará dichas ratificaciones a los otros Estados sigcatarios. Esta comunica..
ción producirá el efecto de canje de ratificaciones.
Articulo V
Esta Convención empezará a regir en cada uno de los Estados signatarios en la fecha de la ratificación por dicho Estado·, y quedará en vigor sin limi ~ación de tiempo, reservár.Jdose cada uno de los Estados signatarios el derooho de retirarse
de esta Convención mediante aviso dado en debida forma al
Gobierno de la R~pública de Chile con un afio de anticipación.
EN TE'STIMONIO de lo cual, firmar.. y sellan con el sello
de la Quinta Conferencia Internacional Americana ~a presente
Convención en Santiago de Chile, a los verrtiocho dias dei mes
do Abril dei afio mil novecientos v~eintiht:és, en castellano inglés,
portug,ués y francés. l:::sta Cor.vención será depositada en el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Ghile a
fin de que se saquen copias certificadas para enviarias, por la
vfa ldiplou..'ática, a cada ur..o de los Estados signatarios.
(Firmado) por VENEZUELA: Pedro César Dom'inici, César
Zumeta, José Attstri.a; por PANAMÁ.: Narciso Garay, José Le{cvre; por los ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: Henry P. Flet
cher, Frank B. Kellogg, Atlee Pomerene, Willard Saulsbury,
Gcorae E. Vincent, Frank C. Partridge, William1 E1·ic Fowle1·,
Leo S. Rowe; por URUGUAY: J. Antonio Buero, Justino Jimé?:e:. de A1'échaga, Eugenio Ma1·tínez They; por EcuADOR: Ra~~~-~m
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fael!M • .Arízaga, .Tosé Rafael Bustamante, Alberto Muiíoz Vernaza; por. CHILE: Agustín Edwa.1·ds, Manuel Rivas Vicuiía,
(]p.rlos Aldunate Solar, Luis Barros Borgoiio, Em,ilio Bello Coclesido, Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Guillermo Subercaseaux, Alejandro del Río; por GUATEMALA: Eduardo Poi1'ier, Máximo Soto Ilall; por NICARAGUA: Carlos Cuadra Pasos,
.lrturo Elizondo; por CoSTA RicA: Alejandro Alvarado Quirós;
por los ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL: Af'ranJo de Mello Franco,
Sylvino Gurgel do A.m1aral, James Darcy, J. de P. Rodrigues
Alves, A. de lpanema Moreira, Helio Lobo; por 1EL SATSADOR:
Cecilio Bustam.llnte; por Cor...ol\IBIA: Guillermo Valencia, Laureano Gómles, Carlos U1·ibe Echeverri; por CuBA: José C. Vidal
y Caro, Carlos Garcf,a Vélez, Aristides Agüero, Manuel Marquez St·e'l'ling; por PARAGUAY: Manuel Gondra, Higinio Arbo;
por la RJWÚBLICA DoMINICANA: Tulio .Mi. Cestero; por HONDURAS: Benjamin Villaseca Mujica; por la REPÚBLICA A.RomNTINA: Manuel Augusto Montes de Oca, Fernando Saguier, Manuel E. Malbrán; y por HAITÍ: Arturo llameau.
CONVENTION

on u.niformity of nomenclatura for the classification
of merchandise
Their Excellencies the Presidents of :Venezuela, Panamá,
United States of America, Uruguay, Ecuador, Chile, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Brazil, Salvador, Colombia, Cuba,
Paraguay, Dominican Republic, Honduras, Argentine Republic,
and Hayti:
Being desirous thaL their respective counLries may be represented at the Fifth Internalional Conference of American
States, have sent thereto the following Delegates, duly authorized to approve the recommendations, resolutions, conventions and treaties which they might deem advantageous
1o the interest o f America.
. Venezuela: Pedro César Dominici, César aumeta, José
Austria;
Pan.ama: Narciso Garay, José E. Lefevre;
United States of America: Henr11 P. Fletcher, Frank B.
Kellogg, Atlee Po~erene, Willard Saulsbry, George E. Vincent, Frank C. Partridge, \Villiam Eric Fowler, Leo S. Rowe;
Uruguay: J. Antonio Buero, Justino Jiménez de Aréchaga,
Eugenio Martinez Thedy;
Ecuador: Rafael M, Arizaga, José Rafael Bustarnante Alberto Mufioz Vemaza;
'
Chile: Agus~in Edwards, Manuel Rivas Vicuiia, Carlos Al..
dunate Solar, Luts Barros Borgofío, Emilio Bello Code.sido Antonio Huneeus, Alcibiades Roldán, Guillermo Subercas~aux
Alejandro del Rio;
'
G~atemala: Eduardo Poirier, Máximo Soto Hall;
NICaragua: Carlos Cuadra Pasos Arturo Elizondo ·
Cos.ta Rica : Alejandro Alvarado Óuirós;
'
. Umted States of Brazil: Afranio de Mello Franco Sulmno Gurgel do Am.:aral, J. de P. Rodrigues Alves A d; Jpa ..
nema Moreira, Helio Lobo;
' ·
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El Salvador: Cecilio Bustamante;
Colombia : Guillermo Valencia, Laureano G6mez, Carlos
Uribe Echeverri;
Cuba: José C. Vidal y Caro, Carlos Garcia Vélez, Aristides Agüero, Manuel Márquez Sterlino;
Paraguay: Manuel Gondra, Higinio Arbo;
Dominican Republic : Tulio M. Cestero;
Honduras: Benjamin Villaseca Mujica;
Argentina Republic; Manuel Augusto Montes de Oca, Fernando Saguier, Manuel E. Malbrán;
Hayti: Arthur Rameau.
Who, after having presented their credentials and the
same having been found in due and proper form, have agreed
upon the following Convention:
Article I
The High Contracting Parties agree to employ the Brussels nomenclatura of f9f3 in their statistics of international
commerce, either exclusively or as a supplement to other systems.
Article 11
Any controversy which may arise between the High Contracting Parties regarding the interpretation or operation of
this Convention shall be settled by arbitration.
Article III
The American States not represented at the Fifth International Conference may adhere to this Convention by communicating their decision in due form to tho Government of
lhe Republic of Chile.
Article IV
Tho deposit of ratifications shall be made in the city of
Santiago, Chile. The Chilean Government shall communicate
E>uch ratifications to the other Signatory States. Tbis communication shall have the effect of an exchange of ratifi·~ations.

Article V
This Convention shall become effective for each Signatory State on the date of the ratification thereof by such
Stnte. ~t shall remain in force withõut limitation of time, but
each S1gnatory State, upon notification of its intention to
tb~ Government of the Republic of Chile, may withdraw from
sa td Convention upon the expiration of the period of one
year counting from the date of the notification of such intention.
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IN WITNESS WHEilEOF, the Delegates. sign this Convention in .English, Spanish, Portuguese, and French and affix
the seal <,f' the Fifth International Conference of American
States, in the city of Santiago, Chile, on the 3rd day of· May
in the year one thousand nine hundred and twenty three.
This Gonvention shall be filed in the Ministry of Foreign
Affairs of the Republic of Chile, in order that certifird copies
may be made and forwarded through appropriate diplomatic
e hannels to each of the Signatory States.
(Signed) For VENEZUELA: Pedro César Dominici, César
Zumeta, J 'JSé A ustria; for PANAMA: Nareis o Garay, José Lefevre; for the UNITED STATES OF AMERICA: Henry P. Fletcher, Frank B. Kellogg, Atlee Pomerene, Willard Saulsbury,
G'eorge E. Vincent, Frank B. Partridge, William Eric Fowler,
Leo S. Ro·we; for URUGUAY: .!. Antonio Buero, Justino Jiménez
de Aréchaga, Eugenio Martínez Thedy; .for EcUADOR: Rafael
M. Arizaga, .José Rafael Bustamante, Alberto Mufioz Vernaza;
for CHILE: Agustín Edwards, Manuel Rivas Vicuna, Carlos Aldunate Solar, Luis Barros Borgoiio, Emílio Bello Codesido, Antonio Huneeus, Alcibíades Roldán, Guillermo Suber·caseaux,
Alejandro del Rio; for GUATEMALA: Eduardo Poirier, Máximo
Soto Hall; for NICARAGUA: Carlos Cuadra Pasos, Arturo Elizondo; for CosTA RICA: Alejandro Alvarado Quir6s; for the
L•NITED SrrATES OF BRAZIL: Afranio de Mello Franco, Sylvino
aurgel do Amaral, J. de P. Rodrigues Alves, A. de lpanema
Moreira, Helio Lobo; for EL SALVADOR: Cecilia Bustamante; for
CoLOMBIA: Guillermo Valencia, Laureano G6mez, Carlos Uribe
Echeverri; for CuBA: José C. Vidal v Caro, Carlos Garcia Vélez,
Aristides Agüero, Manuel Marquez Sterling; for P.<\RAGUAY:
Jlanuel Gondra, Higinio Arbo; for the DoMINICAN REPUBLIC:
'l'ulio M. Cestero; for HoNDURAS: Benjamin Villaseca Mujica;
ff1r the AHGENTINE REPUBLIC: Manuel A. Montes de Oca, Fernando Saguier, Manuel E. Malbrán; and for HAYTI: Arthur
Rameau.

CONVENTION

Sur l'uniformité de nomenclatura pour la classification des
marchandises
LL. EE. les Présidents du V·énézuéla, de Panamá, des
E'tats-Unis d'Amérique, de l'Uruguay, de l'E'·quateur, du
Chili, du Guatémala, du Nicaragua, de Costa-Rica, du Brésil,
du Salvador, de la Colqmbie, de Cuba, du Paraguay, de la
République Dominicaine, du Honduras, de la RépubHque Argentine et d'Haiti:
Désiderant que leurs pays réspectifs fussent représentés
à la Cinquiême Conférencc Internationale Américaine, y ont
envoyé, düment autorisés :pour approver les Recommandations,
Résolutions, Conventions et Traités quJils jugeraient utiles
aux intérêts de l'A:mérique, MM. les Délégués dont les noms
suivent:
Vénézuéla: Pedro César Dominici, Césa1· Zumeta, José
Austria;
- Panamá: Narciso Garav, José E. Lefevre;
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E'tats-Unis d'Amérique: Henrv P. Fletcher, Frank B.
Kellogg, Atlee Pomerene, Willara Saullburv, Frank c. Partridge, George E. Vincent, William Eric Fowler, Leo S.
Rowe;
Uruguay: J. Antonio Buero, Justino Jiménez de Aréchaga, Eugenio Martinez Thedv;
E'quateur: Rafael M. Arlzaga, José Rafael Bustamente,
Alberto Muiíoz Vernaza;
Chili: Aaustín Ed,wards, Manuel Rivas Vicuiia, Carlos
Aldunate Solar, Luiz Barros Borgofío, Emüio Bello Codesido.
A.ntonio Huneeus, Alcibíades Roldan, Guillermo Subercaseau:JJ,
Alejandro del Rio;
Guatemala: Eduardo Poirier, Máximo Soto Hall;
Nica::-agua: Carlos Cuadra Pasos, Arturo Elizondo;
Costa-Rica: Alejandro Alvarado Quirós;
E'tafs-Unis du Brésil: Afranio de Mello Franco, Svlvino
t:urael do Amaral, J. de P. Rodrigues Alt'es, A. de Ipanema
Moreira, Helio Lobo;
Le Salvador: Cecilio Bustamante;
Colombie: Guillcrmo Valencia, Laureano Gómez, Carlos
Uribc Echeverri;
Cuba: José C. Vidal y Caro, Carlos Garcia Vélez, Aristides Agüero, Manuel Márquez Sterling;
Paraguay: Manuel Gondra, Higinio Arbo;
République Dominicaine: Tulio .V. Cestero;
Honduras: Benja.min Villaseca Mujica;
Hépublique Argentine: Manuel A. Montes de Oca, Fernando Saguier, Manuel E. Malbrán;
Haiti: Arthur Rameau.
Lesquels, apres s'être communiqués leurs pouvoirs et les
avoir reconnus comme étant en bonne P.t due forme, ont décidé de conclure la Convention suivante.
Article I
Les Hautes Parties Contractantes conviennent de se servir
de la Nomenclatura de Bruxelles de 1913 dans leurs statistiques du Commerce International, soit exclusivement soit
comme supplément à d'autres systemes.
· Article 11
Tom~ les différends entre les Hautes Parlies Contractantes relatifs à l'interprétation ou exécution de ce Traité se
decideront par l'arbitrage.

Article III
Les Pays Américains qui n'ont pas été représenlós à la
Cinquieme Conférence Internationale Américaine pourront
adhérer à cette Convention en communiquant leur décision
dans la forme établie, au Gouvernement de la République du
Chili.
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Article IV

Les ratifications seront déposées dans la ville de Santiago du Chili, ct le Gouvernement Chilíen communiquera les
dites ratifications aux autres E'tats Signataires. Cette communication aura effet d'un échange de ratifications.
Article V
Cette Convention commencera à régir dans chacun íle3
E'tats Si1mataires, à partir de la ·date de sa ratification par
le dit E'tat, et restera cn vigueur sans limitation de durée,
r.hacun des E'tats Signataires se réservant le droit de se retirar de cette Convention apres en avoir donné avis une année
à l'avance, dans la forme établie, au Gouvernement de la
République du Chili.
EN FOI DE QUOI, les Délégués Plenipotentiaires souscrivent la présente Convention et y apposent le sceau de la
Cinquiême Conférence Internationale Américaine, á Santia~o
du Chili, le trois du mois de mai de l'an mil neuf eent vingttrois en espagnol, en anglais, en portugais, et en français.
Cette Convention est déposée au Ministere des Affaires Etran-geres de la République du Chili, afin qu'il en soit fait des
copies authentiques, qui seront envoyées par la Voie Diplomatique à chacun des E'tats Signataires.
(Signé): pour le VÉNÉZUÉLA: Pedro César Dominici,
César Zumeta, José Austria; pour PANAMÁ: Narciso Garay, .J.
E. Lefevre; pour les E'TATS-UNIS n'AMÉRIQUE: Henrv P.
Fletcher, Frank B. Kellogg, Atlee Pomerene, Willard Saulsbury, George E. Vincent, Frank C. Partridge, 1Villiam Eric
Fowler, Leo S. Rowe; pour l'URUGUAY: J. Antonio Buero,
lustino liménez de Aréchaga, Eugenio Martinez Thedy; pour
l'E'quateur: Rafael M. Arizaga, José Rafael Bustamante, Alberto Mttiíoz Vernaza; pour le CHILI: Agustín Edwards, Manuel Rivas Vicuiía, Carlos Aldunate Solar, Luis Barros Borgoiío,
Emílio BeUo Codesido, Antonio Huneeu.r;, Alcibíades Roldán,
Guillermo Subercaseaux, Alejandro del Río; pour le GUATEMALA: Eduardo Poirier, Máximo Soto Hall; pour NICARAGUA:
Carlos C1ltadra Pasos, Arturo Elizondo; pcur CoSTA-RicA: Alejandro Jllvarado Quir6s; pour les E''l'ATS-UNIS nu BRÉSIL:
Afranio de Mello Franco, S·ulvino Gurgel do Amaral, J. de P.
Rodrigues Alt-•es, A.. de Ipanema Moreira, Helio Lobo; pour le
SALVADO~l: Cecilio Bustamante: pour la CoLUMBIE: Guillermo
Valencia, Laureano Gómez, Carlos U·ribe Echeverri; pour
CUBA: José C. Vidal v Caro, Carlos Garcia Vélez, Aristides
AfTÜero, Manuel Márquez Sterling; pour le Paraguay: Manuel
Gondra, Hiainio Arbo; pour la RÉPUBLIQUE DoMINICAINE:
Tulio M. Cestero; pour HoNDURAS: Ben.iamin Villaseca Muiica; pour la RÉPUBJ,IQUE ARGENTINE: Manuel A. Montes de
Oca, Fernando Saguier, Manuel E. Malhrán; et pour HAITI:
A.rthur J"'lameau.
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DECRETO N. f6.686-

DE

26

f924

DE NOVEMBRO DB

Abre ao Ministerio da Guerra o credito especial de réi&
9.508:651$974, para pagamento de despezas que excederam
ás verbas 13 .. e #4.• do orçamento re(ere'f!te ao exercício
de 1922
O Presidenf e da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da attribuição que lhe confere o decreto legislativo
n. 4. 772 A, de 26 de dezembro de 1923, e tendo ·ouvido o Tribunal de Contas na forma das disposições em vigor, resolve
abrir ao Ministerio da Guerra o credito e~pecial de réis
9 . 508 :651$97 4, para pagamento de despezas que excederam
ás verbas 13• e u• do orçamento do dito ministerio referente
ao exercicio de 1922.

Rio de Janeiro, 26 de novembro de 1924, 103° da Inde{)oodencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.

DECRETO N. 16.687 -

DE

28

DE NOVEMBRO DE

192-i

Abre ao llfiniste1·io da Justiça e Negocios lnrr?riores o credite•
especial de 350:000$, para occorrer ás Jespezas com as
obras a executar nos palacios da Presdencia da Republica
O Presidente da Republi0a dos Estados Unidos do Brasil.
tendo ouvido o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93 do
regulamento approvado pelo decreto n. 15 .'lR3, de 8 de novembro de 192~, resolve, usando da autor izacão contida no
n. XV do § lJ" do art. 3° da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro deste
anno, abrir ao Ministerio da Justiça e Negados Interiores o
rredito especial de tresentos e. cincoenta üontos de ré i~
(350 :000$), }Jara occorrer ás despezas com as ob:'o.s a Hxe-eutar nos pa acios da Presidencia da Republira.
Rio de .Janeiro, 28 de novembro de 1924, 103° da Independencia e :~6° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BEHNAR!JEA.

João Luiz Alves.
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N . .Ui.liR8 -- AC:IUCULTURA, INDUSTRIA Ji~ CO.M~1\IERCH > · --Decreto de 2 de dezembro de Hl2·1
--- C\ utccdc~ untori~ação it Companhia IndusLri~tl P:wlista pam fnnccionar na Hcpuhliea <~
a ppro va. os seus Pstatutos ................. .
N. I li.liSfl --- ACJU UULTURA, INDU8TIUA Jl~ COlVl1\1 l 1 ~ltCH) · JJeerdo de 2 de dezembro de 192,1_
- CmHTd<~ autorização [I, Companhia de Seguros ...\ uglo Rul Americmw. para op<mtr ('llt
s<'g;tlru~; conlm aeeidcntes do trabalho ....... .
\J IH.ti!HJ -- AGHJCULTUH.A, INDUSTH.IA E COMl\IIi~ltCI<)
Decreto de 2 de dezembro de 192·1
-- Conc<~dt~ autorizaçfio a The Rio Urandc
í\'Ieat Cnnqmny para substituir essa denomiuaqfio 1wb c te Frígoriíico Anglo de I)dotas ..
N. lü.mn- -- Nfío foi puulicado.
N . .LG.fi!l2--AG1UCULTURA, INDUSTRIA }; COMl\liDRCIO- ·Decreto de 2 de dezembro de 1924
-- Approvn a alteração feita nos estatutos da.
Sociedade Anonvma. "lndustrias Matarazzo de
~:Jatto Gro::;fio"
.v •

1

2

.,
~

••••••••••••••••••••••••••

il<> l'n;,,-,,~-.
\toiWllt' la::un
parte'" clcn< !t>'· 11. 1 .1.i\11l, Jc J(l
1 '· ·,;1), lL 2.' ,Jc julho de 1"22, n. !h.57l, de :J2 de juJIJ,, de )<)22,
·1. I ).07.·~. ck 2 ,I: i l l l l l l • '1,· t•H ;. li. 16.243, de 5 d~ dezembro de ]<)2 :, n. 1().279, de 26
I , , k :.;111lJro J,; 1' 1 ~ ~. 11 I, • li)'), I: 13 de jullv> de; 1923, publicados "'' f), zrio Ufficial nu

'•·) I ·n:

J,

L"''. l i "

l[}IJ(j

·II'I'Clicl~<:c

do: l<l]S,

dl: Jll!.11

11.

tv

íNiJicl~

iJos AG'L'o:-;
J'a~s.

N. 16.693- AGRICULTURA, INDUSTIUA E CO:M1\tiERCIO -- De<'reto de 2 de dezembro de 192-l
·-- Appro\ra as novas alterações feitas 11os PStatutof' da ~ociPda<l<~ Anon:vmn ~foinhu FlnmiIH~ll~P..

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

;)

N. ltl.tl94- AUHICCLTGRA, IKJH!ST'HIA E CO~V1l\1EH.Cl0- Decreto de 2 de dPzembro dP
1924- Emancipa o Centro Agrieola "R::~ h i nn
YiPim'', no Estado da Bahia ................ .
INDP~THL\ E C0:\1~IEHClO- D<~creto de 2 de <lezcmhro de
1924- Alm~ ao Minish·rio da Agricultura,

N. Hi.Hfl!l ----,H:HJCCLTPIL\,

Industria e Commcrcio o credito ('Special de
para auxiliar a construcçfí.o da estrada
de rodagem Rio-Petropoli8, qne eHtá sendo feita
pPlo Aut01uovd Cluh Bra:o;il <' n que se refere
o art. 17!), n. I V, da ki 11. 4. 7H:~, d<· 7 (lc jaIwiro dP 192-l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.~00:0008,

O

N. Hi.('fH> --- ACUUCCLTUIL\. l.NDl'STHL\ E COl\1lVIEHCIO ---Decreto de 2 de dezembro fle Hl24
- -Abre ao 1\lini~t.Prio da Agricultura, lndw4ria
e Commcn·io o cr<'dito e~pecia] de lüô :260~;
para o(·rorret·, no exPreicio de~ 1n2:3, ao pa!!anlento dar; vantagens pernumentes (h~ qtH·
trata o ~ 1" do art. l?lO da lei 11. ·f.f155, de 10
de a~osto ele 1922, aos funccionarios publicos
que perechcm venc·imeutos inferiores n 180~
IlH'UF:l.lC~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

()

N~ HUl97 -- AGlUCCLTUHA. JKDUSTHL\. E CO~l-

1\IgRCIO- Decreto (le 3 de de~emhro de 1924
- Autodza o mini:-;tro ela Agricultura, IndnEtria e ( ~ommcreio a dnr melhor applieação aor:-:
8n1doR vPrifieado:-:, na presenh~ data, na eon~igruu;il.o Hl -- Estações, plc· .. ~nh-c~OllSif.!:nação
'' P:lnl paganwnto ": etc., do titulo "P<'s~oal''
c I, JI P li I. do titulo "lVlaterinF', da vcrba l()'t,
En~inu Agronornieo ·-·-- do orçmu<'Ilto em YÍgor,
s<'m augmento de (lespesa. . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lti.Gm-s --- MAHINHA ---- DPcrcto dP :) de dc7.('mbro
ck .1924 --·Abre, pelo ~lini;;;:tc·rio da }\Iarinha.
o trf'clito <h~ W5:278$9f)()~ ::;upplPnH~IÜar ú
1rerhu J 2~ · - Cla~f-!eR inaetivas. do on~amc11to dP
1!l22, do IJW~mo mini:--t.crio ........ '......... .
N. HUiHB- l\IAH IN lLA --· Detreto de ;~ d(~ dezembro

de 1924- Abre ao Mini~terio da lVIariuba o

7

DO

v

I'OD'Im: EXF.CUTIYO

Pau;~.

credito supplcmentar de oito mil c oitenta P
PÍneo contos dnr.c·ntos c noventa c tt·r.~ mil sPisf'cntos P sC'tenb, P seis rc.'>is (R.OS5:293$G7ti),
destinado ú compra <lc ~cnC'ms nlinwnti<"io~.
verduras, frnctas <' ú di{>ta elo pc!"soal dos navim~. corpos P cstnl){'lc<"inwntos dP :.\fnrinhn...
N. 16.700-- Não foi publicado.
:K. Hi.70l- OUFRRA -- Dr.ereto de ~ de <lczcmhro
de 1924 - Eleva ao dfeetivo normal <la or~n
nizn.<;>fio elo lPmpo ch• pn7, c,;..; corpos da ,ta H<'~liio

.:\lilitar....................................
X. Hi.702 --FAZENDA- Deercto de 5 dP <k;,Pmbm
de L924- ReYo~a o deereto n. Hi.Hf);j, <l<' G dP
novembro proximo finde .. P dú out raH pruvidmwia::-:......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lti.70~1 ----.JUSTIÇA E NEOOCIOS INTiüUOitEt-;
-· DC'crcto de 8 ele dezembro clP 1924 - - D<·(·lara feriado naeional o dia 9 tk dP:t,Pmhro dP
1H2-l. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
:\. 1H.70'1 -- Hl~LAÇÜE~ EXTERIOHES -- Dc·c·rdn
1k lO de dezembro de 1H24 ·-- Puhlicn. a adlw ·
~fio da Romania ao Ajm<te dP Berna, de 1920,
l'elativo á eonRf'rvação ou ao rcstahPleciuwnt.o
dos dil'f~itos ck propriedndf' industrial a t.t.ingido~ pela guerra mundinl. . . . . . . . . . . . . . . . . .
~. 1G.700 --· HELA.()Ü [SS EXTEH JOHES --- l}.~t·rPü•
de 10 de dezembro de W24 -- Publica a adhc·~fi.o da Colonia da Costa do Ouro á Conv('IH;fio
Internaciona1 para a repressão do trn.fic·o dt'
brancos........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X. Hi.70G ··--JUSTIÇA .E NEC10CIOS INTEHIOUES

-- Dt:crcto ele 13 clP dPzr•mhro dP Hl24 ----

9

10

10

11.

12

1~

Su~

pende, no dia 14 elo conentf'. <~m tndo o g~.;t :ulo
de Rão Panln. o PSbJlo rle ~itio prorng~ldn JWio
ekrrdo n. HU579, c{p :~ d':.~ :::demlm; d:· 1921-...
X. HL707 -- VL\Çi\.0 I·~ OBlL\S PFBLH 'A~-- D<·c~rdo de 23 d<' der,cmhro d(• 1!\24---..\utoriz:l
a modificaçilo da elau~nb XX 1 Y do cnnt rad.o
f't'lehrn.do no~ t.Prmos do dc~crdo n. 1:1. GfH. d,,
n de julho de L919~ }1fl.J':l. tt·nnRfPl'('TICia ao 1•::-;ütdo do Hio (~randP do Snl do::-: <·nni.J':ll'(no...: rcbtiyos h hnrra e porto do Hio (1J-anciP..
~. 11i.70~ --- YIAÇ_t\0 E OBIL\S PlJBIJ( 'AS-·· 1)('et'Pto de 2:~ <k clm~mnhro de• J 024 --·- AntotÜ:a :1
:tltPraçiio dn <'lunsula I I I do c·on1 n1c1 o ('f·lP-

11

15

vi

tNntcE bos :.\r:rros
Pags.

brado com a Companhia Radiotelegraphica
Brasileira, afim de que esta installc no Esta<lo
de Pernambuco a estação que se ohrigára a
estabelecer em Belém do Pará..............
N. 16.709- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de dezembro de 1924- Approva as
plantas das obras que "Thc São Paulo Tramway, Light & Power Company, Limited",
pretende executar para aproveitamento da
força hydraulica do rio Tieté, no logar denominado "Rasgão", nos municípios de Parnahyl l:t,
Cabreuva e Araçariguama, no Estado <lc
São Paulo, e da linha de transmissão que ligará
a respectiva usina á actualmente existente em
Parnahyba, bem como desapropria os terrenoR
e bemfeitorias comprehendidos nas mesmas
plantas........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.710- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de dezembro de 1924-- Approva
as clausulas para o arrendamento ao ERtado <lo
Pará da Estrada de Ferro Tocantins ....· . . . .
N. 16.711- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 23 de dezembro de 1924- Approva
o regulamento da Inspectoria de Aguas c ERgotos.......................... .. . . . . . . . . .
N. 16.712- FAZENDA- Decreto de 23 de dezembro
de 1924- Approva o Regulamento para o Serviço de Encommendas postaes internacionaPs
(colis-postaux). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
N. 16.713- Não foi publicado.
N. 16.714- MARINHA- Decreto de 24 de dezembro
de 1924 - Estabelece as bases da reorganização do serviço naval, na parte referente ús
attribuições dos o:fficiaes, dos actuaes Corpos
da Armada e de Engenheiros Machinistas, que
pass~m a ?onstituir um corpo nnico, c dá outras
providencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .

N. 16.715- MARINHA- Decreto de 24 de dezembro
de 1924- Approva e manda executar o regulamento para os officiaes do serviço gNal dP
nmchinas da ~tfarinha de Guerra... . . . . . . . . .
N. 16.716- MARINHA- Decreto de 24 de d('~Pmhro
de 1924- Altera o regulamento para o Conselho do Almirantado ànnexo ao dccn·to Immero 16.099, de 13 de julho de 1923... . . . . .

16

17

17

27

55
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N. 1ô.717- MARINHA- Decreto de 24 de dc~rmhro
de 1924- Organir.a o Regimento Naval......
N. 16.718- MARINHA- Decreto de 24 de dezembro
de 1924- Abre, pelo Ministerio da Marinha,
o credito especial de noventa e sete contos
trinta e cinco mil duzentos e dezesete réis
(97 :035$217) destinado á despeza da verba liJ",
do orçamento de 1923......................
N. 16.719-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Drcreto de 24 de dezembro de 1924- Abre ao
Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito
especial de tresentos contos de réis (300:000$),
afim de attender á construcção dos nove prim_eiro~ kilometros do ramal de Porto Alegre a
Vtamao...................................

97

98

9&

N. 16.720- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de dezembro de 1924- Declara,
em relação ás linhas não construidas, a caducidade do contracto celebrado a 29 de julho de
1910, entre a Companhia Estrada de Ferro do
Dourado e o Governo Federal, para a construcção de 53 kilometros de linha ferrea entre
Ibitinga e o rio Tieté e 36 kilometros no ponto
mais conveniente do ramal de Bocaina e Barery, servindo á cidade de .Tahú..............

9!1

N. lô.721- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de dezembro de 1924- Approva
as especificações e o orçamento, na importancia
de 88:000$ (oitenta e oito contos de réis) para
acquisição e installação de um compressor de ar,
tres tornos mecanicos e um martello a vapor
para as offi.cinas de Ponta Grossa, da linha
Itararé-Uruguay.............................

100

N. 16.722-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-Decreto de 24 de dezembro de 1924- Approva o
orçamento, na importancia de 1.862:315$423,
das deRpezas a cffcctuar com a substituição de
trilhos nos trechos de linha comprehendidos
entre Porto Alegre c Gravatahy, c rntre Santa
Maria c Ferreira, na Viação Fcrrea Federal do
Rio Grande do Rul........................

100

N. 16.723- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 24 de dezembro de 1924- Approva
projectos e respectivos orçamentos, nas importancias de 21:354$422 e 11:031$156, para a

Yllf

INDinE

DO~

A01'0~

consLrucçfío de um deRvio de en1zamPJÜ.O no
kilometro 23.102 da linha d(' f4:t.n1.~ lVIaria a
Cue('(tll:V entre as e:;.;t:wõc·s d<• " ( ~annhnrro"
P ' ' Dil<~rm:mdo Aguiar".' C' df' um d0svio !lo
kilometro ];).t.f>OO da linha de S:wL'AHna., p!int
os scrviçm~ da fazenda nacional dP Sayeau, 11a
Yiru.·fío FPrrf•n FedPral do l~io C:rand<· do Sul

101

N. 10.724- VIA()J\0 E OBHAS PPBLH ~:\S ---- Dl·eret.o d0 2-1- de dPzcmhro de• 192-! ·--- Approvn
projerto e respP<:tivo orç:mwnt o nn importnnrin
dP :3G::H!5$115, pnra o nup.:nH'nto do desvio <b
estação de "Tigrp", na Jinhn dP S:mt.n, l\1aria.
a lhugnayana, na Viuçilo Fcnc·n F<•df'l':d do
Rio nramk do Sul. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102

N. 16.725- YIAÇÃO E OBRAS PFRLICAS- D<·ercto de 24 de dezembro de 1924 -- Approva o
projecto de modificação ck linhns fPlT<':tR no
trecho ('Olllprehendido entrf' os annnz<'ns !) P 7
do eúcR do porto de Hcei fp . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1o:~

N. HI.72G- YIAÇÃO E OBHAR PUBLICAR--- DC'creto de 24 de der.cmbro (ln 1924 -· Approva o
projccto c o orçamento, na importaneia do
583:564$707, parít eonstnwçfío de nma pont(~
sobr<> o rio l\1iranda, rm Salobra. na r~:st.radn d<'
FriTo Non)('Rte (lo Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.0:~

N. 16.727- VIAÇÃO l~~ OBRAR PPBLICAS- Decreto de 24 de dezem hro de 1924 --- A pprOY!l,
os orçamentos. mts importnncias dn ft·fl. belga~.;
232.131, 16:249$170, ouro, e 14:888$00!), J>apf'],
para a importação de 7 super~trnctnms mPtallicas dcstinadns ús pontP:-~ do tn'eho em ronstnH·ção <'ntrc França <' C1ovão, nu linha d<'
Bomfim :t Paraguassü, <l(' lignçtío da K F.
Bahia a .Joaz<'iro h K F. Centl'a) ch Bahiu,
da rêdr federal arrcndndn ft Companhia FNmViarin ~ste Brasileiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.HH

N. 16.728- VIAÇÃO E OBRAR PlTBLTCAS- DPcret.o OP 2-~ de dezembro d<· 1!124 ---- Apprm·a o
projceto C' o orçamento, n~t ir11porf:uwin. d<' r<'is
198:078~·198 (cento c noventa e oito ron1os f'Ptent:t e oito 1Í1il q uatrocento~ e HovPnta (~ oito
réis), pura cnnstrurçiio d(' um 11m·o :nTnnzPlll
no pateo dn. er-;tação dP C11ri1 ihn, d:: E:-d mda
de FPrro do Pamnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1O;)
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N. 16.729- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- D~
creto de 24 de drzemhro de Hl24- Approvn.
os projectos e orc:ainentus para a <·.onstrneç:lo
daR pont<"R sohrr os rios Piraeurncn e Burity
Con1prido, mt Estrada de Ft>rro (~<·H trai do
Piauhy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1OG

N. 16.7~0 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- DPcr<'t,o ele 2-t. de dPzcmbro dr 1924---- Approvn o
projccto r rcspeetivo <m:amento, na impor1,ancia de 18:319$861, para com;trueção d<' nm
desvio de eruzu.nwnto no ki1omeiro dP :~0(),500
na linha de Bagf.-Hio Gmnde, na Via<,~fio F'<'l'l'<':t
do Rio Grande do Sul. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .

1Oíi

N. 16.731- YIAÇÃO E OBRAS PUBLIC1\S -- Dt·<~reto <le 24 de de7;omhro de 1924 ---- Approva o
orçamento, na importnneia d<' 105.070 fmneo!-'
h<>lgas, 11 :59()$900, ouro. <' 20:n!lU$17R. papPI.
para a importação de dua ..; superstrueturas tw•1nllicas parn po111Ps, destinadas ao iTPeho <'m
construcção Pntre Queixadas l' Amssnnhy_. no
prolongamento (la. Estrada de Ferro Buhifl. P
.l\1innK, a eargo da Companhia FPJTn- Yin ria
:fi~~tP Brasileiro .......................... _. .

1Oi

N. 10.732-- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAR- DPercto d<' 24 de dezembro de 1924 -- Approy-a
as despczas, na importancia dl' 4()G:28()$2G4.
feitas pela Companhia Docas dP Santos, eom
as modificações e apparclhamento dos armazenf'
internos nR. 2() e 27, do ráes do porto d<' San1os.
e autoriz~ a mwriptumçfio r]p;.;sa dPspPza na
eonta de eapital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 10.733-- VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS-- De<'r<'to de 24 de dezPmbro dP 1924-- Approyu
oR projectos <' respectivos orçamentos nas importancias de 14 :og3$224 <' 20 :413$55:~, purn
a construcção, na Viação Fcnea FcdNnl do
Hio GrandE' do Sul, de um deposito para <'H!Tos
de passageiros, rm l\1arc•Pllino Hmnos <' d<'
nm dormito rio, em ~anta l\1aria, tkst i nado no

dos

] OS

ÍT('11S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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N. 1li.734- ,HJSTH.~A E NECO(jiOS lNTEHIOHEH
- Deereto dP 29 de dc~(']nhro de 1924-- Abr<'
ao lVIinisterio da .Justiça <~ Ncgorios Interion•s
o ercdito especial df' 500:000$ para auxiliar n
eom~trncção do novo Hospital da Polieia l\1i-·
litar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Ofl
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tNDICF. no~ ACTos

N. 16.735 .:.._JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 29 de dezembro de 1924- Abrf'
ao Ministcrio da .Justiça e Negocios IntcriorcR
o credito especial de 969:121$962, para aitender, no anno de 1923, ao pagamento do
accrescimo definitivo de vencimentos qne competem aos empregados das repartições (kpcndcntes do mesmo ministerio...............
N. 16.736-JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
- Decreto de 29 de dezembro de 1924 - Abre,
ao Ministerio da Justiça e Negocios Interiores,
o credito especial de 200:000$, destinado ao
~erviço. de Saneamento e Prophylaxia Rural
no Estado de Sergipe, durante o segundo scnlestre de 1924. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.7::J7- MARINHA- Decreto de 30 de dezembro
de 1924- Abre, pelo Ministerio da Marinha,
o credito supplementar de 1.743:628$035, destinado ao pagamento de rações em dinheiro ás
forças navaes.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.738- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 31 de dezembro de
1924 - Reorganiza a Inspectoria de Seguros
e approva o novo regulamento para o serviço
de fiscalização das companhias nacionacs e
estrangeiros (Vide a ppendicc pag. GOl)
N. 16.738 A- MARINHA- Decreto de 31 de dezembro de 1924- Abre, pelo Ministerio da
Marinha, o credito especial de cento e sessenta
e cinco contos duzentos e setenta e oito mil
novecentos e noventa e seis réis (165:278$996),
para pagamento de officiaes reformados, cujas
reformas foram melhoradas em vi.J:tude do
decreto n. 4.463, de 12 de janeiro de 1924. . . . . .
N. 16.739- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS E AGRICULTURA, INDUSTRIA E COl\IMERCIO
-Decreto de 31 de dezembro de 1924- Autoriza a rescisão dos contractos de concessão c
garantia de juros e a encampação das obras
do porto da Victoria, no Estado do Espirito
Santo, a celebração de contracto com o mesmo
Estado para construcção c exploracão do referido porto, bem como a abertura ~do credito
de 6.500:000$ (seis mil e quinhentos contos de
ré!s) em. a~olices da divida publica c resprctiva em1ssao........................... . . .
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111

112

112
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N. 16.739A-AGRICULTURA,INDUSTRIAECOMMERCIO- Decreto de 31 ele de:wmbro tk
1924- Substitue o art. ao <lo deerdo n. l2.!l82,
de 24 de abril de 1918 .................... .
N. lô.740- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de -31 de dezembro de 1924- Autoriza
o contracto com José Fernandes Antunes para
o serviço de navegação da linha do Alto Tapaj67-, no rio Amazonas ................... .
N. lô.740A-AGRICULTURA,INDUSTRIAECOMMERCIO - Decreto de 31 de dezembro <lc
1924 - Restringe a matança de novilhm\ e
vaccas ................................... .
N. 16.741- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1924- Autoriza o
contracto com Alberto Engelhard para o serviço
<le navegação da linha do Sonrc-Caehoeiro, 110
rio Amazonas ............................. .
N .lô.741 A-AGRICULTURA,INDUSTRIAECOMMERCIO - Decreto de 31 de dezembro de
1924- Supprime cargos no Jm;;titnto Biologico
de Defesa Agricola ........................ .
N. 1ô.742- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1924- Autoriza
o contracto cmn Antonio Mendes Peixoto para
o serviço de navegação ela linha dos Auta7.es,
no rio Amazonas .......................... .
N. lô.742 A- RELAÇÕES EXTERIORES - Decreto de 31 de dezembro de 1924 -- Fa7. publica a ratificação da Hungria h Convenção
Sanitaria Internacional, de Paris, de 1912 ...
N 1ô.743- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1924- Autoriza
o contracto com o Estado da Bahia para o
serviço de navegação do rio S. Ji.,rancisco ..... .
N. 1ô.744- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - Decreto de 31 ele dezembro ele 1924- Abre ao
Ministerio da Viação c Obras Publicas o credito especial de 465:109$232 (quatrocentos c
sessenta e cinco contos eento e nove mil duzentos c trinta e dons réis), para dcspezas do
edifieio de Correios e Tclcgraphos de R. Paulo
N. IG.745 --VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS- Decreto de 31 de dezembro de 1924- Abre ao
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.Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 2.750:000$ (dons mil setecentos
e cincocnta contos de rt>is). em apolices da
divida publiea, afim dC' attPnder ao pagamento
ela conRtrucção dos ultimos trechos d<' .1\lPgrPt<'
a Quarahy c de Basilio a .faguarão. . . . . . . . . .
16.746- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS - DPcreto de 31 de dezembro de 192-t -- Approva
a' planta dos terrenos necessarim; á ampliação
da estação de Santa Maria, da Viação FcrrPn
do Rio Grande do Sul, c os desapropria. . . . . .
16.747- VIAÇÃO E OBRAS POBLICAS --Decr<>to de 31 de d<>zPmhro de 1924-- Approvn
a~ cspecifica~~ÕPf4 e o orçamento nn importam·ia
de ~ 2.664 (OOliS mil RCiSe<'Tli OH <' SPSRCilta <'
quatro) dollarcs americanos, para. acquisiç-ão
d<> um automovcl eomprcssor destinado ao
servi~·o de pintura c rchitanwnto das pont<'s
da H<~dc Viac;:1o Paraná-Santa Cathnrina... . .
Hi.i48- VIAÇ. .~O E OBRAS PUBLICAS- lkereto de 31 de dezembro de 1924 -- ApproY~l
o projecto f' o orçamento, na importanein ck
11:128$406 (onze contos cento e vintP P oito
mil quatrocentos c seis réis), para constru('çào
de uma casa para o agente na estação ele X ova
Gallieia, situada no kilomctro 292, I no, Sul da
linha Itararé-lJruguay ........... ·. . . . . . . . . . .
16.749- VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAH- D<'crcto de 31 de dezembro de 1924--Approvaorçamcnto, na importancia dP $ I 12.000, 4.5:8SO$~
ouro, C' .55:440$, papPI, para a importação dP
quatro locomotivas~ df' typo "Consolidation".
destinadas ao trecho <>m eonstrucc;ão f~ntrP
Quoixadas P Arassuahy, no prolongnmcnto dn
Estrada de J1.,.erro Bahia e Minas, a eargo da
1
( 0mpanhia Ferro- Viaria ~stc Bra~ilPiro. . . . . .
16.7.50- 1\tiARINHA - Decreto de :31 d<' clezem hn,
de 1924- Abre, pelo Ministerio da l\farinhn,
o credito especial de dom;; contos quinlwnto~
e trinta e cineo mil c oitcnta n cineo rt:is
(2:!)35$08.5). dcstinado ao pagamcnto da dil'fcrcnça de vencimentos a que tem din·ito 1'
primeiro ten.Pnf,c·, engenhciro machini~t :1 n•formado, Antonio Carlos d<' Siqucira... . . . . . . . . .
Hi.7.11- .JUSTIÇA B NEGOCIOR lNTERTORE~
-- Decrc>to de 31 dP dezembro dP 192·-t- --- PõP

151
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1:-52
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em execução o Codigo do Processo Penal no
Districto Federal. (Por decreto n. lü.874 de S
de abril de 1925 manda qne as publicações a
qu~ ~e referem os art:-;. :);~;{ <' G92, ~Pjam f cito~
no Diario da .Justiça).......................

155

.N. Lü.752- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEIUORES
·-Decreto de :n de dezembro de 1924- Põe
em execução o Codigo do Proeesso Civil e
Cornmerrial uo Distrieto FedPral. (Por de('reto
n. 16.R61, de 27 de março de 192;), foi alt<'l'ado
u art. 1200 do presente dcereto) . . . . . . . . . . . .

2G2

N. lü.753- .JUSTIÇA E NEGOCIOS INTBH.IORES
- Deereto de 31 de dezembro de 1924-- Approva o regulamento do lm~titnto Nacional de
Musica....................................
N. lü.754-:- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Deereto de :31 de dezembro de
1924-- Concede á sociedade aiiouyma ''Armour
of Brasil Corporation" autoriza~~ão para funcc;Íonar m~ H.opublica ....... _ . ~ . . . . . . . . . . . . . .
N. lü.755- AGHICULTURA, INDUS'rRI.A E COlVIMERCIO - Decreto de 31 de dezembro de
1924 - Regula os favores a conceder ás emprezas ou companhias legalmente eonstituida.:-;
no paiz para a fabricação de cimento com o
emprego dc mntcriu:-; primas e c01nlmstivcis
nacionaes........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lü.75ti-AGRICULTURA, INDUSTIUA E COM~1ERCIO - Decreto de :n de dezembro de
l92L1- Concede a ''Parke Da.vis & Compauy"
autorização para funccionar na Uepublica. . .
i\. 16.757--- AGRICVLTURA. INDLTSTlUA E CO:\l~1EH.CIO- Decreto de 31 de dezembro de
1924- Concede ft ''Internacional Bu:-;ines:-; 1\'Iaehines Co. of Delewan~" autorização para funccion:tr na Hepuhliea...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. lü.758- .JUSTIÇA E NEGOClOS lNTElUOH.ES
- Decreto de 31 de dezembro de 1924- Abre
ao l\l[inisterio da Justiça e Negocios Interiores
o credito c:"~pecial de 4:200$, para oecorrer ao
pagamento da differença de vencimentos a que
tem direito, no corrente anno, o 2" tenente dentista do Corpo de Bmnbeiros, Pedro :Freire
Brtuio ........................ : . . . . . • . . • • • • •
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N ..lô.759-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS-De·
ereto!de 31 f de r.dezembro de · 1924 - Approva
orçamento, na importancia de 10.631:425$142,
para construcção das variantes entre Pinhal e
Cruz Alta, na ·Viação Ferrea do Rio Grande
do Sul, cujos estudos foram approvados pelo
decreto ~ n. 15.787 de 8 de novembro !de 1922
N.116.760- VIAÇÃO. E1óBRAS PUBLICAS- De..
ereto de 31 de dezembro de 1924- Approva
as especificações e o orçamento, na importancia
de 40:000$ (quarenta contos de réis) para
acquisição e installação de dons tornos mecanicos c um rnartello rapido para as offi.cinas
de Curityba, da Estrada de :Ferro do Paraná
N~ 1ü.761- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES
E AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO - Prohibe a entrada no territorio
nacional de emmigrantes (passageiros de 2a e 3a
classes) nos casos c condições previstos nos
arts. 1° e 2° da lei n. 4.247, de 6 de janeiro
de 1924................. ·:· ·~· •. ·... . . . . . . . . . .
N. 16.762- Não foi publicado.
N. 16.763- AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 31 de dezembro de
1924- Regula os favores a conceder ás fabricas de artefactos de borracha, que se fundarem dentro do prazo de tres annos ou que, j[t
estando fundadas, ampliarem suas installaçõcs
dentro do mesmo prazo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.764- GUERRA- Decreto de 31 de dezembro
de 1924 - Supprime o posto de 2° tenente medico do Exercito ............ ., .. ,. . . . . . . . . . . .
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N. 12.861 -

FAZENDA-· Decreto de 30 de janeiro
de 1918- Approva a resolução tomada pelo
companhia de seguros terrestres e marítimo~
"Indemnizadora", com séde em Recife, ua
assembléa geral extraordinaria de 21 de julho
de 1915, relativamente ao prazo de sua duração, e modifica em parte os seus estatuto~
N. 15.570- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTElUORES
- Decreto de 22 de julho de 1922- Approvn.

495
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Pags.

os planos e as plantas do projecto ncccssario
a installação do Orphanato Ozorio. . . . . . . . . .
N. 16.571- JUSTIÇA E NEGOCIOS INTEH.IüREtj
- Decreto de 22 de julho de 1922 - Desapropria, por utilidade publica, os predios c
terrenos numeros 16, 64, 88 e 90 da rua Paula
Ramos e 278 da rua Santa Alexandrina, comprehendidos nos planos approvados para a
installação do Orphanato Ozorio. . . . . . . . . . . .
N. 15.078-AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO- Decreto de 2 de junho de 192:1
-Autoriza o Governo a abrir pdo Ministcrio da Agricultura, Industria c ( :ommercio
o credito especial de 4:200$, ouro, para pagaInento do premio de viagem de instrucção ao
ex-alumno da Escola de l\1inas de Ouro Preto
Israel Pinheiro da Silva, de aecônlo com o
art. 222 do Codigo de Ensino. . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.243 - FAZENDA - Decreto de tJ de dezembro
de 1923- Approva a alteração feita nos estatutos da Thc IIome Insm·mwe Company
of N ew York, pela assembléa geral extraordinaria, de 26 de dezembro de 1922, elevando
o capital social de $12.000.000.00 para ....
$18.000.000.00........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 1ü.279 - VIAÇÃO E OBHAS PUBLICAS- Decreto de 26 de dezembro de 1923- Abre ao
J\tJ:inisterio da Viação c Obras Publicas o credito especial de 5.532:000$, para attender
ás clespezas com a continuação dos prolongamentos e ramaes em construcção na Rêde
de Viação Cearense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N. 16.099- MARINHA- Decreto de 13 de julho
de 1923- Dá novo regulamento ao Conselho
do Almirantado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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DECllETO N. 1G.ü88-

OI~

2

DE DEZJ·;MDHO DE

1924

Concede autu1·ização â Cornpanhia Garantia. IntlttslJ•ial Paulista 1wra {uncciona1' na Bcpublica e appmva os seus estatutos
O Presidente da Rcpublica dos Estados Unidos do Bra-;il,
aLI endendo ao que rPquerPu a Companhia Garantia Industrial
Paulista, com Sf'de na capital do Estado de S. Paulo, resolve
conceder-lhe autorizarão para funccionar na Hopublica e bem

assim approvar os seus estatutos adoptaclos por escriptura publica de 8 dn setembro do corrente amw, mediante as clausulas que f'Stc acompanham, assignadas pelo ministro de Estado dos Ncgocios da Agricultura, lndustria c Commercio.
Rio de .Janeiro, 2 do dezembro de H)21, 103° da Indepcndencia c 36° da Rcpublica.
An'rHUH DA

Sn.. V.\

BERNAHDES.

Miguel Calmon du Pin c Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.688, desta data
I

.\ Companhia Garantia lnduslrial Paul i~f a sulmwUt~-sc
ás condições de que f.I·ata o regulamento approvado }Jelu decreto n. 13.498, de 12 de março de 1H19, e a
quaesqtwr ouf.ras dispo"ições legues ou 1'cgulamentarcs que
vierem a ser estabelecidas sobre o assumptn.
inf.t~immcnfc

2

AOTOS DO PODÉR EXEduTIVO

II

Para as despezas de fiscalização a Companhia Garantia
Industrial Paulista ulJriga-se a depositar no Thesouro Nacional, até o dia 31 do janeiro de cada auno, a importancia
de seis contos de réis (ü :000$000) .
III

A fiscalização da Companhia Garantia Industrial Paulista será feita, de preferencia, por funccionarios do l\linislerio
da Agricultura, Industria e Commercio, o qual, além uos seus
vencimentos integraes, poderá percelJer, por conta do deposilo
a que se refere a clausula anterior, uma gralifica~.;ão mensal
arlJitrada pelo ministerio.
Quando a fiscalização for exercida vor pessoa que não
seja t'unccionario pulJlico, perceberá esta a gratificação mensal
de quinhentos mil réis ( 500$000) por conta do mesmo deposito.

IV
Qualquer importancia de deposito não utilizada durante
o exercício será recolhida ao Thesouro Nacional como renda
da União.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1924. dtt Pin e Almeida.
DECRETO N. 16.689 -

DE

2

Miguel Cal·mon

DE DEZEl\lBHO DE

1924

Concede autm·izar;ão á CornJJankia de Seguros Anglo Sul Americana para operar em, scgu1'os contra accidentes do trabalho

•

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
ali endendo ao que requereu a Companhia do Seguros Anglo
Sul Americana, com séde nesta cidadP, autorizada a funccionar na Republica P'elos decretos ns. 10. (),12, de 31 de dezembro de 1913, 14.504, de 30 de novembro de 19-20, e 16.575,
.de 27 do agosto do corrente anno, resolve conceder-lhe autor·ização para operar em seguros contra accidentes do trabalho, mediante as clausulas que este acompanham, assignadas
pelo ministro de Estado dos Negocias da Agricultura, Industria e Commereio.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
AR'rHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

3

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.689, desta data
I
A t:owpanhia de Segums An).!lo Sul ;\mel'ieana submeLteinteiL·arnente tís condições de que trata o regulamento approvado pelo decreto n. 13.4U8, de 12 de março de 1919, e a
tllrae8quer ou lra~ disposições legaes ou rcg·ulamcnlal'es que
vierem a ser estabelecidas sol>rc o assumpto.
SP.

II
l'ara a8 dcsrPz:ts de l'iscaliza~,;ão a Cumpanll ia dn Seguro~
Ang-lo Sul Anwriea11a obrig·a-se a dcp'osilar no Thesouro Nacional, alt:• o dia 31 de janeiro de cada anno, a Ítllporlancia

de seis contos de rt)is (G :000$000).

III
A fiscalização da Companhia de Seguros Anglo Sul Americana sel'á feita, 11<~ prcl'erencia, po!' funccionario do Minisfr!r.·io da Agricnltnra, Industria c Commercio, o qual, além
1ios seus rl'nci nwntos in f egrarR. podcr·ú perceber, por conta
(lo deposito a que se refere a clausula anterior, uma gratifjcacão mensal arbilrada pelo ministro.
Quando a fiscalizaç.ão fôr exercida por vessoa que não
Sf'ja funccionario publico, pcrce;berá esta a gratificação
mensal de quinhentos mil réis (500$000) por conta do mesmo deposito.

IV
Qualquer imp'ortancia de deposito não utilizada duranlc
o exercício scrú rceolhida ao Thcsouro Nncional como renda
da União.
llio de .JanAiro, 2 do dezembro do 1U2·L -

Mi(Juel Cal-

num dn Pin e Almeida.

DECHETO N. 1(j. 690 -

DE

2

DE DEZEl\IllRO DE

1924

Concede auto1'ização a The lHo Grande Meat C01npanu parfl
substituir essa, denominaçlio pela de F1·iao1'i{ico Analo de
Pelotas
O Prcsidrnle da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
att.endendo ao quo requereu a sociedado :monyma The Hio
Grande 1\Ieat Company, com sédc em Pelota~, Estado do Rio
Grande do Sul, autorizada a funccionar com os estatutos ap-

4

ACTOS DO PODEH. EXECUTIVO

provados pelo decreto n. 15.110, de 1G de novembro de :1921,
c devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida autorização a The Rio Gran~e
::Meat Company para substituir essa denominação pela de Frigorífico Anglo de Pelotas e fica approvada a. alteração feita
nos seus estatutos de accôrdo com a resolução votada na asscmbléa geral ext~aordinaria dos respcct~vos accionistas, r~a
lizada a 7 de julho do corrente anno, obrigada a mesma soCiedade a cumprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da ReQublica .
.AR11HUH. DA SILVA BERNARDES.

Jliguel Calrnon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.691-Não ':tioi publicado

DECRETO N. 16. 692 -

DE

2

DE DEZEMBRO DE

1924

Approva a alteração feita nos estatutos da Sociedade Anonyma
"Industrias Matarazzo de llfatto Grosso"
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Sociedade Anonyma "Industrias
Matarazzo de Matto Grosso", autorizada a funccionar pelo decreto n. 1. 6. 440, de 2 de abril de 1924, c devidamente representada, decreta:
Artigo uni co. Fica approvada a aUeração feita nos e~ta
tutos da Sociedade Anonyma "Industrias Matarazzo de Matto
Grosso", na conformidade da resolução adaptada pelos respectivos accionistas na assembléa geral extraordinaria realizada
a 2 de outubro de 1924, obrigada, porém, a me~ma sociedade
a· cul!lprir as formalidades ulteriores exigidas pela legislação
em VIgor.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.,
AnTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.·

ACTOS DO PODER EXECUTIVO
DECRETO ~. 16. 693 -

DE

5

2 DE DEZEMBRO DE 1924

.lppro'l:a as novas alterações feitas nos estatutos da Sociedade
Anonyma :ltoinho Jt'luntinense
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
aL.tcndendo ao que requereu a Sociedade Auonyma Moinho
Fluminense, autorizada a funccionar, pelo Decreto n. 9. 776,
do 25 de agosto de 1887. com os estatutos que apresentou,
cujas modificações. successivamcnte, obtiveram approvação
Jl(')os deerctos ns. 1.380, de 7 de abril de 1902, ·10.8!:.11, de 14
de maio, c 10.929, de 10 de junho de 1914, 12.069, de 17 de
maio de 1916, ·13.6-~3. de ·11 de junho de 1919 c 16.130, de 25
de agosto de 1923, e devidamente rcrn·PsPntada, ()('r reta:
Artigo uni co. Ficam approvadas as novas alterações
feitas nos estatutos da Sociedade Anonyma Moinho Fluminense, na conformidade da resoluç,ãu votada em asscmbléa
geral cxtraurdinaria dos respectivos accionistas, realizada a
13 de outubro de 1924. obrigada, porém, a mesma sociedade a
cumpriJ' as formalidad<'s ulteriores exigidas pela legislação
em vigor.
Rio' de Janeiro. 2 do dezembro de 1924, 103° da Indepen,fJPncia c 36° da Republica.
ARTHUR

DA

SILVA BERNARDES.

Miouel Calmon du Pin e Almeida.

DECRETO N. 16. 694 -

DE

2 DE DEZEMBRO DE 1924

Emancipa o Centro Agricola "Sabino Viei1'a". no Estado
da Bahia
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
de accôrdo com o art. 227 do regulamento a que se refere o
decreto n. 9.081, de 3 de novembro de 1911, resolve declarar
emanciparlo o Centro Agrícola "Rabino Yieira", no Est.ado da
Bahia.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon dtt Pin e Almeida.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 1H.GHG-DE 2 DE DE7-El\113HO llE 192.1:

Abre ao Ministerio da ,taricultura, Industria e Commercio, o
crrrlilo especial de rmo :000$000, para auxilim· a construcçiio da estrada de 1·odaaem, Hio-Petropolis, que está
sendo {f'ita pf'/o Anlommwl Club JlrasiT e o rJUP 8e 1'P{c!'e
o otl. J7ij, n. I\', do lf'i n ..1. 79:t_, de 7 de jrmr>it•n de 1rJ24

O PrcsirlcntP da Hrpnhlicm do~ Estados Unidos do Brasil,
usando da allfnriza(:fto í'onlida no al'l. 17:5.11. 1\', da lei numero 4.793. de 7 de janriro dr H):?4, o fendo ouvido o Tribunal
de :Contas, na fórma do 11. lX do art. ~1~ do rcspeef ivo regulamento, c do art. 9~ do Rrgulamcnto do Godigo de Contabilidade Publica, appron11lo pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1 9::.?2. resolve ab•rir. 1>elo Minist.crio da Agricnltnra,
Tndusfria " CnJnlllf'ITio, o crndifo f'SJH'cial de quinhentos contos de nqs (Hs. 500:000~!H)00), para auxiliar· a cnnstrucçfín da
estrada de rodagem Rio-PPtropolis. que est.:í sendo feita pelo
Auf,omovcl Clnb Bt·asil, o a (Jlle se refere o art. J 75, n. IV,
da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro de 1924.

Rio de Janeiro, 2 de dezembro cte 1924, 10'3° da Independencia c 36° da Republiea.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Miguel Calmon du Pin c Almeida.

DECRETO N. 16.696

-DE

2

DE DEZEMBRO DE

1924

Abre no Ministerio da Agricu,ltura, lndustria e Cmnrne1·cio, o
credito especial de 196:260$, para occm·rer, no exercido
de 1923, ao pagamento das vantagens permanentes de que
trata o § 1° do art. 150 da lei n. 4.555 de 10 de agosto de
1922 aos (unccionarios publicos que percebem vencimen~
tos inferiores a -180$ mensaes
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 1° do decreto legislativo
n. -1.838, de 17 de Julho de 1924, e lendo ouvido o Tribunal
de Contas na. fórma do disposto no n. IX do art.. 32 do rcspc·ct,ivo regulament.o e no art. 93 do Regulamento do Cortigo de
Contabilidade Publica. approvado pelo decreto n. 15.783, do
8 de novembro de 1922, resolve abrir ao Ministerio da Agricultura, Industria e Commcrcio, o crN1ifo especial de 196:260$.
para occorrcr, no cxnrcicio de 1923, ao pagamcnl.o das vantagens permanentes de que trata o § 1o do art. 150, da lei numoro .1:.555, de 10 de agosto de 1922, aos funccionarios publicoR
que percebem vencimentos inferiores a 180$ mensaes.
Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1924, 103° da Indepcndencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNAHDES.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

DE,QRE'l)O N. 16. 697 -

D'E

7

3 DE DEZEMBRO DE 1924

A uto1·iza o ministro da Ag1•icultura, Industria e Commercio a
dar melhor applicação aos $aldos verí{icados, na presente
data, na consignação I I/ - Estações, etc., sub-consigna.
ção "Para pagamento", etc., do titulo "Pessoal" c I, li e
Jll do titulo ''Material", tio. verba -16", Ensino Agronomico
- do orçam('nto em vioor, sem augment.o de despcza
O Presidente da Hcpublica flos Estados Unidos do Brasil~
m;ando da aut.orização contida no art. 28, n. III. da lei numero 3. H91, de 5 de janeiro de 1920, revigorada para o actual
exercício pelo art. 183 da lei 4. 793, de 7 de janeiro de 1924,
resolve autorizai' o ministro da Agricultura, Jndustria e Comnwt·cio a dar melhor applicação aos saldos verificados, nesta
data. na consignação Ill - Estac,:õos, ele.. sub-consignação
"Para paganwnlo", Plc .. do tilnlo ''Pm;soal" P I, ll o III, do
tilulo "Material", da verba 16", Ensino Agronomico - do orçament.o vigente, comprehendendo a quota destinada ao custeio
da Estação do Pomicultura de Deodoro, que ficou subordinada
ao Serviço do Inspecção c .Fomento Agricolas, om virtude do
decreto n. 16.663, de 5 fie novemhro de 192ft, e igualmente
dotadas as Estações Geral de Experimentação no Rio Grande
do Sul e Experimental de Ponta Grossa, no Paraná, creadal)
pelos decretos ns. 16.441 e 16.443, de 2 de abril de 1924,
sendo feitas todas essas modifieações sem augment.o de despeza e respeitados os creditos distribuidos e as despezas empenhadas, nos termos do Regulamento do Codigo de Contabilidade Publica, tudo de accôrdo com a tabella que a este acompanha.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1924, 103° da lndependencia e 36• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES •.

Miguel Calmon du Pin e Almeida.

Oh•f'cforia Geral de Contabilidade
Tabella de dotação dos saldos da verba lô'l.- Ensino Agronomico-consignação «Pessoal» n. III -Estações, etc., lettra b, sub-consignação c Para pagamento, etc.') e consignação
e:Material»-1 Material permanente- (acquisição e dcspezas, etc.)-11 Material de co:1sumo (ou transformação)-III Divers::ts despezas-art. 174 da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924
._...._

Escola Superior
de A. e
M. Veterinaria

Consignações c sub-consignações

I -

------ --·------Estações Ueraes
de
Experimentação

Aprendizados
Agrícolas

Estação
de Pomicultura
de Deodoro

Estaçõe3
Experimentaes

Totacs

Pessoal permanente

Estações Experimentaes de Ponta Grossa, no Paraná, e no Rio
Grande do Sul, em Caxias, creadas pelos decretos ns. 16.441
e 16.443, de 2 de abril de 1924.
Pessoal tcchnico e administrativo
2
2
2
2
2
2
2
2

Ord.
directores (chefes de secção) ......•....
4:800$000
chefes de secção de agronomia ....... .
•1:800$900
chefes de secção de chimica .......... .
4:800$000
chefes de secção de biologia .......... .
2:400$000
escripturarios .•.......................
chefes de cultura ou ajudantes de secção 2:000$000
1:600$000
porteiros-continuas ................... .
serventes (salario mensal 125$000).
Total em 12 mezes 36:900$, em um mcz (dezenlbro) ........••..•.....•.................. ·.

Grat.
4:800$0001
2:400$000
2:400$000,
2:400$000
1:200$000
1:000$000
E.00$000

1

6:150$000

6:150$000

2 -- Estação de Pomicultura de Deodoro
(Decreto n. 15.663, de 5 de novembro de 1924)
Pessoal tcchnico e administrativo
Ord.
1 director ..............................• 6:400$000
4:800$000
1 auxiliar agronomo ................... .
4:000$000
1 apicultor ............................ .
3:200$000
1 escripturario ......................... .
1 jardineiro horticultor (salario mensal
de 250$000).
Total no periodo de 26 de novembro a 31 de
dezembro.< •..............•...••..............

Grat.
3:200$000
2:400$000
2:000$000
1:600$000

2:974$998

2:974$998

Pessoal variavel
3. Para pagamento de apontadores, guardas, fiscaes, vigias, feitores, operarias, trabalhadores ruraes, trdadores de animaes, cozinheiros, serventes, cocheiros, carroceiros e motoristas, inclusive o pessoal empregado nos serviços de viticultura e apicultura da Estação de Pomicultura de Deodoro,
percebendo diarias de 2$ a 10$ ou salarios dé' 60$ a 300$000.!
4. Diarias, substituições regulamentares, ajudas de custo, ~ratifi
cações extraordinarias por serviços prestados fóra das
horas do expediente, observadas as disposições dos arts. 68
a 71, do ::!ccrcto n. 8.899, de 11 de agosto de 1911. .........
Total da consignação~ <<PessoaL,......................
1

6:000$000

_

I

20:000$000

I

20:000$000

I

20:000$000

I

35:00Q$000

I

101 :ooo~;ooo

~--~:__()()(J~~-~-~--~~_D~~-~---~~O~~~-~------~~~~~-~---~~~~~-~---~~~~~~12:000$000

28:000$000

28:000f.OOO

I

24:000$000

50:000$000

I

151: 124$998

Consignaçõeg e sub-consignações

Escola Superior
de A. e
.M. Veterinaria

Aprendizados
Agricolas

Estações Geraes
de
Experimentação

Estações
Experimentaes

Estação
de Pomicultura
de Deodoro

Totaes

Consignação «Matcriah
I - Material permanente (acquisição c dcspezas de conservação
ou reparos, e alterações que augmentem o seu valor,
quando os respectivos trabalhos não forem executados por
administração).
1. Livros, revistas, machinas, inclusive de escrever, apparelhos,

instrumentos e utensilios para trabaihos, estudos e pesquizas nas aulas, laboratorios, gabinetes e officinas ; instrumentos cirurgicos, apparelhos e utensilios de uso veterinario ·
tractores, machinas aratorias, ferramentas, instrumentos'
apparelhos e utensilios de lavoura; apicultura e jardinagem;
animaes de trabalho ou destinados a producção c rcproducção ; arreios, vehiculos e seus acccssorios ; despezas de
installação, obras de construcção e reparos dos edifícios e
suas dependencias; obras de installação de novas dependencias e de ampliação das actuaes •••••••••••••••••••••••••

75:000$000

15:000$000

15:000$000

15:000$000

33:000$000

62:000$000

34:000$000
70:000$000

15:000$000

15:000$000

15:000$000

153:000$000

11 - Material de consumo (ou transformação)
2. Material para a illuminação; para a lubrificação ; artigos de
expediente, limpeza e conservação de machinas, apparclhos
c instrumentos; para o asseio e hygienc e copa; combustivel, drogas e productos chimicos ou biologicos e outros artigos de consumo, inclusive utensilios de vidro e porcellana,
para trabalhos, estudos ou pesquizas nas aulas, laboratorios
c gabinetes, medicamentos, drogas e utensílios de uso pharmaceutico para tratamento dos alumnos .••••••••••••••••••••
3. Alimentação e dieta dos atum nos e aprendizes ••••••••••••••••
4. Roupas e utensilios de cozinha, refeitorios, dormitorios e enfermarias e artigos para conservação, concertos, lavagem c
engommagem da roupa; vestuario, inclusive chapéos c calçados •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
5. Forragem para animaes e compra de animaes destinados ao
preparo de productos biologicos e a experiencias e estudos ;
plantas, sementes, adubos, correctivos, insecticidas c fungicidas ........•........................................ .....
6. Material de construcção e materia prima para as officinas
e para o acondicionamento dos productos dos estabelecimentos., ....•.........................•.••......••.••. , ...

13:000$000

4:000$000

141 :000$000
70:000$000

13:000$000

8:000$000

10:000$000

10:000$000

8:000$000

40:000$000

2:000$000

5:000$000

5:000$000

25:000$000

37:000$000

z:n00$000

5:000$000

2:000$000

2:000$000

3:000$000

14:000$000

1:000$000

2:000$000

2:000$000 •

2:000$000

15:000$000

22:000$000

111 - Diversas despczas
7. Despezas telegraphicas e telephonicas, de gaz e de electricidade ; editaes e publicações •••••••••••••••••••••••••••••••.
8. Transporte de pessoal em objecto de serviço e de alumnos
em excursões de estudos ; transporte de material e anin1aes.
Lei~
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Consignações e sub-consignações

Escola Superior
de A. e
M. Veterinaria

9. Aluguel de casas •••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••

-

o.

Aprendizados
Agricolas

6:000$000

Estações Geraes
de
Experimentação

Eshções
Experimentacs

Estação
de Pomicultura
de Deodoro

-

-

-

Totaes

6:000$000

Despezas imprevistas não comprehendidas nas demais subconsignações ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2:000$000

2:000$0GO

2:000$000

2:000$000

3:000$000

11:000$000

Total da consignação «Materiah •••••••••••••••••••••

146:000$000

157:000$000

51:000$000

51:000$000

102:000$000

507:000$000

Pessoal . ................................................
~'atcrial ...........••....................................

12:000$000
146:000$000

28:000$000
157:000$000

28:000$000
51:000$000

24:000$000
51:000$000

50:000$000
102:000$000

151:124$993
507:000$000

...... __.,,,.

___

75:000$000

~~-·

··-···

----~--

152:000$000

-

-----

..............- .......

.,_,_...__

....

-.--·

.... ,___ , .... -

658:124$998
-

~--

-

--·~

~

79:000$000

• •-A••••

-

-~--

-

•

-

,A.

-

185:000$000

-----··•••r• _ _...

-

158:000$000

--·-

-

-

..

,,._

-

'fotal ......................... · .. · • · · · · · · • • · · · · · · · · · ·
~- ~-

_______ .....

___

.............,.

___

Primeira Secção da Directoria Geral de Contabilidade da Secretaria de Estado dos Negocias da Agricultura, lndustria e Commercio, 3 de dezembro de 1924. Visto.- Hilario

Luiz Leitão, pelo director da secção.- O 1o official, João Alfredo Cavalcanti de Albuquerque. - Visto - M. Forzseca, director geral interino.
Leis de 1924- Vol. IV-
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AOTOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO i.Ni. H).6ge-

oE

3 DE DE?.E>MBno DE 19z4

Abre, pelo Ministm'io da Mm·inha, o rcedito de 165:278$996,
.m,ppleuwntar á verba 12• - ,classes inacthms, dn orr;nmenfo de 4922, do nu~smo ministerio.
O Prrsidmlle da Rrpub!ica dos EstadoR Unido-; tio Brasil.
usando (Ja aulorizacão contida no art. 54 (la lei numero
·'t. 703, do 7 d1~ janeiro ultimo, tendo ouvido o Tribunal de
Contas, re:-:;olYc, abril', ·flOlo l\Tinisterio da Marinha, o credito
de 165 :278$996, sup,plcmcntar :í verba 12•- Classes inactivas,
do ot'(:amcnto de H}22, elo mesmo ministerio, para attender ao
}mganl'fmto drvido aos offieiacs rcformado3 que tiveram suas
rul'ormas mP-lhoradas P-m eon~el}ucncia do diSJ)OSto no decreto
n. L Hi3, dP 12 de janeiro de L922; t·e,·ogadas as disposições
Plll contrario.
Rio de .Janeiro, 3 de dezembro dr.
drncia (~ 36° da Rcpublica.

·H~:!'1.

103° da Tndepen-

AHTHIJR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de Aler.ca1·.

DECRETO N. 16.699 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

t 92.\

Abre, pelo Ministerio da Marinha, o credito supplementar de
oito mil e tiitenta e cinco contos duzentos e noventa e
tres mil seiscentos e setenta e seis réis' (8.085:293$676),
destinado á. cornp1·a de generos alimentícios, verduras,
{1'tttas e á diéta do pessoal dos navios, co1·pos e estabelecimentos de Marinha
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no decreto n. 4. 872, de 8 de
novembro ultimo, tendo ouvido o Tribunal de Contas, resolve
abrir, pelo Ministerio da Marinha, o credito Rupplementar de
oito mil e oitenta e cinco contos duzentos c noventa e tres
mil seiscentos c setenta c seis réis (8. 085 :293$676), destinado
á compra de generos alimentícios, verduras, frutas e á diéta
do pessoal dos navios, corpos e estabelecimentos de Marinha;
revogadas as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 1924, 103° da Independoncia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexandrino Faria de Aiencar.
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DECRETO N. 16.700- Não foi publicado

DECRETO N. 16.701 -

DE

3

DE DEZEMBRO DE

1924

Eleva ao ef{ecti-vo normnl da organização do tempo de .paz os
corpos da ,f" Região Militnr

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Bra~il,
usando das alfribuições que lhe confere o art. -18, n. 1, da
Constifuicão c de accôrdo com o art.. 2°, 1ft parte da alinea b,
da lei n. ·Í. 771, <h~ 21 de dezembro de 192:1, resolve elevar ao
effcctivo normal da organizacão de paz as unidades da 4" Região Militar, devendo para isso ser convocados os reservistas
de 1a c 2• categorias das classes rlc 1894, 1895, 1896, 1897,1898,
1899, 1900, 1901, 1902 c 1903, do Estado de Minas Geraes.
Rio de Janeiro, 3 de dezembro de 192-i, 103° ela Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Fernando Setembrino de Carvalho.

DECRETO N. t16. 702 -

DE

5

DE DEZEMBRO DE

1924

Revo(Ja o decreto n. 16.6.'}5, de 5 de novembro proximo findn e
dá outras providencias

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
.
Considerando que o decreto n. 16.655, de 5 de novembro
proximo findo, tornou extensivos ao sal estrangeiro os favoreR
contidos no decreto n. 16.633, de 11 de outubro deste anno;
Considerando, entretanto, que os principaes productores,
companhias de transportes c commerciantes do sal nacional,
assumiram, perante o Governo, a responsabilidade de garantir
o abastecimento interno do paiz, por preço não excedente a
cento e quarenta réis o kilo a granel, inclusive o imposto federal de consumo, collocado nos portos de <Santos e Rio de Janeiro;
Considerando, ainda, que, em face do compromisso, ora
formulado, não ha motivos para ser importado o prodncto estrangeiro, decreta:
Art. 1.° Fica revogado o decreto n. 16.655, de 5 de novembro proximo findo, que tornou exten~ivos ao sal estrangeiro
os favores constantes do decreto n. 16.633, de 11 de outubro
deste anno.
Art. 2. O Ministerio da Viação tomará as providencias
que se fizerem necessarias afim de que as descargas dos na0
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vios, que transportarem o sal, se façam immediatamente nos
portos do destino.
Art. 3. O Ministerio da Viação providenciarlá, tamberrt,
para que as estradas de ferro facilitem, o mais possível, o abas1ceimcnto do interior.
Art. 4. O Ministerio da Agricultura, por intermedio da
Suprrintcndencia do Abastecimento, fiscalizaná a plena exeCltção deste decreto, de sorte a não ser excedido o preço de 140$
a tonelada de sal nacional, collocado nos portos do RIO de Janeiro ou de Santos, incluindo-se naquelle preço o imposto federal de consumo, podendo appl ir-ar as multas e penalidades
ef;tabelecidas na lei n. IL03'1, de 12 de janeiro de 1920.
Art. 5. Revogam-se as disposições em contrario.
0

0

0

Rio de Janeiro, 5 de dezembro de Hl21, 103" da Indcpenllrncia c 36" rla Republica.
AnTHUR DA SILVA BERNARDES.

R. A. Sampaio V'idal.

D:ECil.ETO N. 16.703- DF! 8

DE DEZEMBRO DE

1924

Declara feriado nacional n dia 9 de dczcm1Jrn de 1921

O Prcsifll:'n1 c rla Repnhlica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que o primeiro ccntenarin rla hafalha de
Ayacncho marca uma grande data historir,a de real imporf anr-ia vara touo o continente Americano, e desejando associar
mais nffusivarncnte o Brasil á essa grata commcmoração que
vae l'ealizar-se em Lima, onde estaremos representados no
a c tu por nma Embaixada Espl:'cial, designada 11ara isso:
Hnsolvo mandar considPJ'ar feriarlo nacional em I orlo o
territorio da Hflptlblica o dia 9 de dezemhro de 1924.
Rio de Janeiro, 8 dp, dl:'zemhro do 1924, 10:1° da Jndependencia c 3()'' da Republica.

Awrrnm

DA SILV.\ BEHNAnTmR.

João Luiz Alves.
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DECRETO N. 16.704-

DE

10

DE DEZEMBRO DE

1924.

Publica a adhesão da Romania ao Ajuste de Berna, de 4920,
relativo á conservação ou ao restabelecimento dos direitos
ele p1'0p1·iedade indust'rial. a.ttinaidos pela auerra mundial
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo publicado pelo Decreto n. 1!1. 445, de 3 de novembro de
1920, a adhesão do Reino da Romania á Convenção para a
protecção da propriNlade industrial, revista em WashingLon
a 2 de junho de 1911 e ao Ajuste sobre o registro de marca"
de fabrica ou de comme~rcio, tambem revisto em Washington
em igual data, faz publica a declaração do nwsmo reino de que
extendeu essa adhesão ao Ajuste, firmado 1'111 llet>na a 30 de
junho de 1920, relatiYo á conservarão ou ao restabelecimento dos direitos de propriedade inclustrial aU.ingidos pela
guerra mundial - conforme communicou ao Ministerio das
Relações Exteriores a Legação da Suissa nesta capital, por
nota de 25 de outubro proximo passado, cuja traducção official acompanha o presento decreto.
Hio _de .Tan~iro, 10 de dczPmlwo df' 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEE\

Jm;é Felix

Alve.~

Pacheco.

Traducção official.
Legação da Suissa no Brasil, n. GG2/12. Rio de .Janeiro, 25
de outubro de 1924..
Senhor Ministro,
_
De ordem de meu Governo, tenho a honra de endereçar
a Vossa Excellencia as seguintes communicações, relativas á
situação da Romania quanto á União internacional para a protecção da propriedade industrial:
1. O Governo da Romania, tendo notificado ao Conselho
Federal Suisso, por uma nota de 26 de agosto de 1920 e em
virtude do decreto-lei de 17 de junho <le 1~)20, a adhesão desse
Reino á ConvenÇão da U1}jão dn 20 df' março do 1883 para a
protecção da propriedade industrial e ao Ajust.e de 14 de
abril de 1891 relativo ao registro internacional das marcas de
fabrica (os dons actos r-evistos om Bruxclllas a 1·í de dezembro
de 1900 e em \Vashington a 2 de junho de 1911),-adhesão
que foi notificada ao predecessor de Vossa Excellencia por
nota n. 1.453/2, de 11 de outubro de 192ü, como produzindo
seus effeitos a partir de 6 de outubro <le 1920 - o mesmo
Governo fez saber ao Conselho Federal Suisso. por uma nota
de 12 de junho de 1924, que deseja cxtender esta adhesão ao
Ajuste assignado em Berna a 30 de junho de 1920, relat.ivo á
conservação ou ao restabelecimento dos direitos de propriedade industrial attingidos pela Guerra mundial.
2. Em data de 20 de agosto de 1924, S. E. o Senhor N v:
Petresco-Comnene, Ministro da Romania em Berna, devida-
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mente autorizado para isto por plenos poderes expedidos, a

30 de julho de 1924, por S. E. o Senhor J. S. Duca, Ministro

dos Negocios Estrangeiros da Romania, deposi1tou no Departamento Politico Federal o instrumento de ratificação dos tres
actos acima enumerados, documento que foi incorporado aos
Archivos federaes.
3. Resulta do artigo UI d'uma lei adoptada pelo Senado
ltameno a 25 de junho de 1924 e pela Camara dos Deputados
da Ilomania a 29 de junho de 1924, sanccionada por S. l\1. o
Hei da Itomania a 9 de julho de 1924, c promulgada no "Monitural Oficial" n. 197, de 10 de setembro de 1924, que os
trcs precitados actos "~ão considerados como tendo entrado
em vigor um mez após a data da notificação da adhesão da
Romania, endereçada pelo Governo Federal aos Estados que
fazem parte da União produzindo, pois, effcito a partir de 6
de outubro de 1920 (adiea . ou lneepcrc dela 6 Octcmvrie
1920)".

Os documentos acima ref(~rillos serão publicados no numero de outubro de 192'1 <la "Propriélé industrielle''.
Aproveito com empenho esta occasião, Senhor Ministro,
})ara lhe renovar a scguranc,:a de minha mais alta consideração. ___, Chs. lledard.
A Sua Excellencia o Senhor Dr. Felix Pacheco, Ministro
de Estado das Relações Exteriores.

DECRETO N. 16.705 -

DE

10

DE NOVEMBRO DE

1924

Publica a adhesão da Colonia da Costa do Ou1'o á Convenção
Internacional para a 1'eprcssão do tJ•a(ico de b1·ancos

O Presidente da Ilepublica dos Estados Unidos do Brasil
faz publica a adhesão da Colonia da Costa do Ouro á Convenção Internacional para a repressão do t.rafico de mulheres
brancas, assignada em Paris a 4 de maio de HHO confpl·mo
communicou ao Minislerio das Helações Exteriores' a Embaixada do Brasil em Paris, em ótfieio de 13 de agosto ultimo
remettendo uma cópia authcntica da carta da Embaixada Bri~
tannica naquclla capital, dirigida ao Presidente do Conselho
de Ministros da l~rança, c cuja traducção official acompanha
este decreto.
tRio de Janeiro, 10 de novembro de
pendencia c 86° da Republica.

19~-i, 103u

da

ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

José Felix Alves Pacheco.

~Iude
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Cópia.
Embaixada do<:: Estados Unidos do Brasil. Paris, 13 de
agosto de 1924.
NP. N. 108.
Indice : - Trafico de brancas o repressão das publicações
obscenas.
Senhor Ministro,
Em resposl a ao Despacho n. 7, de 20 Llo março ultimo,
desta mesma Secção e Scrie, tenho a honra de passar ás mãos
·de V. Ex. as cópias authenticas das actas do deposito do ratificações pelo Brasil:
a) da Convenção Internacional relativa á repressão do
trafico de brancas ele 4 de maio de 1910 c do Protocollo da
mesma data, e
b) do Acconlo internacional relativo á repressão da cir ...
culação das puhlicaçõcs obscenas da mmmm data.
Junto encontrará lambem V. Ex. as cópias authcut.icas
da carta da Embaixada da Inglaterra notificando a adhesão da
Costa Llo Ouro á Convenção sobre trafico de brancas e da acta
ele adhesão da Esthonia relativa ao accõrdo sobre repressão de
publica.;:ões <Jbscenas.
Aproveito o ensejo, Senhor Ministro, para reiterar a
V. Ex. os proles tos da minha respeitosa consideração. - L.
M. de Souza Dantas.
A Sua Excellencia o Senhor Doutor Felix Pacheco - Ministro de Estado das Helações Exteriores.

'fraducção.
Embaixada Brilannica- Paris, 21 de junho de 1924.
Senhor Presidente do Conselho,
rrenho a honra de informar a Vossa Excellencia, de accõruo com as instrucções do Princ!n_al Secretario de Estado
dos Negocias Estrangeiros de Sua Majestade, que Sua Majestade Britannica adhere, por parf o da Colonia da Costa do
Ouro. á Convenção Internacional para a suppressão do trafico de mulheres brancas, assignada em Paris a lt do maio do
1910.

Tenho a houra do ser, com a mais alta consideração,
Senhm· Presidente do Conselho, o mais obediente e humilde
servo de Vossa E:xcellencia. - Eric Phipps.

DECBETO N. 16.706 -

DE

13

DE DEZEMBRO DE

1924

Susperuie, no dia I{ do co;·rente, em todo o Estado de São
Paulo, o estado de sitio prm·oqado 1Jelo dcaeto numero
16 .•'>79, de.'] de setembro de 1924.

O Presidente da Republica dos Estados Unidos elo Brasil, attendcndo a que devem realizar-se, no Estado de São
Paulo, no dia 14 do corrente, eleições para o proeneh nnonto
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d13 uma vaga á Camara de Deputados Estadllacs. resoive
suspender, nesse dia e em todo o Estado de São Paulo, o estado de sitio prorogado rpelo decreto n. 16.579, de 3 de seIemhro de 1924.
Itio de Janeiro, 13 de dczcmlH'o de 1921., 103° da IndelJemlcncia e 36° da ltepublica.

An.rruun.

D.\ SILVA llEB.NAIUJES.

Jvãv Luiz Alves.

DECilETO N. 16.707 -

DE

23

DE DEZEMBRO DE

1!)24

L1ttlvriza a nwdi{icação da clausula XXIV, do cont1·acto cclc""
b1·ado nos termos do decreto n. /3.691, de 9 de julho de
1919, pa1·a transferencia ao Estado do Rio Grande do Sul
dvs contractos relativos á barra e porto do Rio G1'ande.
O Presidente da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
attondendo ao que expoz o Governo do Estado do Rio Grande
tio Sul e usando da autorização contida no art. 97, n. XLVII,
tia lei n. 4. 632, de 6 de janeiro de 1923, revigorada pelo
art. 228, da lei n. 4. 793, de 7 de janeiro do corrente anuo,
decreta:
Artigo uni co. Fica autorizada a modificação da l'lausula
XXIV do contracto celebrado a 29 de setembro de 1919, no:;
termos do decreto n. 13.691, de 9 de julho de 1919, para
transferencia ao Estado do Rio Grande do Sul dos contractos
relativos á barra e porto do. Rio Grande, a qual passará
a ser a seguinte:
"Clausula XXIV. Os navios que entrarem na barra,
para fins commerciaes, pagarão as taxas de barra, de
2 o/o e 0,7 o/o, ouro, mencionadas na clausula VIU deste
contracto.
§ 1. • As taxas de porto serão as indicadas na clausula XXV.
§ 2." A baldeação de mercadorias no interior da
barra só será permittida junto ao cáes, á custa dos interessados, sujeita á fiscalização do Estado e do fisco,
mediante o pagamento de cincoenta por cento (50 o/o),
da taxa de utilização do cáes."
Rio de Janeiro, 23 de dezcmqro de 1924, 103° da Independcncia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.
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DECRETO N. 16.708-

DE

23

DE DEZEMBRO DE

192-i

Autoriza a alteração da clausula Ill do contraclo celebl'lldo cuni.
a CO'Inpamhia Radiotelegraphica Brasileira, a{i1n tle qttr:
esta installe no Estado de 1-'crnarnbucu a estação que se
oln·igáJ·a a estabelecer em Belém, do Pa,.á

O Presidente <la Republica do:5 Eslado:5 Unidos do Brasil,
attendendo, em parte, ao que requereu a Companhia llauiotclegraphica Brasileira, á qual foi concedida permissão para
installar c trafegar estações radiolelcgraphicas ultrapotcntcs,
na fúrma uo conlrt!1Cto celebrado de accôrdo cona o decrelo
n. 14.712, de 7 de mart_:o de 1921, c rcclificado nos tcrmoti
do decreto n. 14.. 950, de 17 de agosto do mesmo anno; ouvido~
os Ministcrios da Marinha c da Guena, pela rla Viação e Obra:-;
'llublica.s, em virtude do disposto no art. 2Q do decreto legislativo n. 3.296, de 10 de julho de HH7, ben•. como attendcnr}]
ao que estabelecem os arts. 20 r ·H uo rcg·ulawenlo avpro ..
vado pelo decreto u. 16.657, úe 5 de novPmbro do correl'ltc
anno; c usando da antOI·;zação contida no al'L 07, n. XLVU,
da lei n. ·i. 622, do 6 de janciriJ de J 923, revigorada lJP.lo ar'1igo 2:!8 da lei n ..L793, do 7 rin janeiro de 102~, dect·cta:
Artigo uni co. A clausula UI do conil'aclo eelcbrado com
a Companhia Hadiotelegraphica Brasileira em 13 de abril dn
1921 e rectificado pelo termo de accôrdo de 5 de setembro tlo
mesmo anno fica a,Iterada no sentido da referida companhia
i nstallar no Estado de Pernambuco a csta~ão que se obrigára
a estabelecer em Belém do Pará, não podendo esta estação ficar situada á distancia do Iiltora,l além do lnnite fixado pelr.
art. 28 do rcgula111ento approvado pelo decreto n. 16.657, dn
5 de novembro de 192-1. A escolha do local drpPntlerá, todavia,
do approvação do Governo Federal, mediante accôrdo prévi•)
entre os :\linü;terios da, Viação e Obras Publicas. Marinha e
nu erra, nos termos do paragrapho nnico d'o ar L. 2° do decreto
legislativo n. 3.296, de 10 de julho de 1917.
Paragrapho •... nico. A alteração de qun trata rsto dccrct,1
ficará sem cffeH.o si a conccsl3ionaria não assigna r· o rl'specti'vo
termo dP accõrdo, dPntt·o do rH·~zP de triuta C:JO) dias, a cnnfar.
desta data.
iRio de Janeiro, 23 de dezembro de UJ'24, Hl3" tla
pendencia e 3(}0 da Republica:.

lnd~

ARTHUit U:\ SILVA BEHN.\RDE~.

Francisco Só.
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DECRETO N.

j

6. 70U -

D.i!:

i3

DE DEZEMBIW DE

192·Í

plantas das ob1·as IJUC '' The São Paulo Tra.m·wau~
Light & Power Companu, Limiterl", p1·etendc executa1' para
rr.p1·oveitamenlo da fo1'ça hyd1·aulica do rio Tieté, no loga1·
denorninudo "llasaão", nos mu,nidpios d(: Pm·nahyba, Caln·euva r• .lm~:a1'iguama, -no Estado de São Paulo, e da
tinha rle f/'(lnsrnissão que ligm·á a. respectiva usina á
rwtualmente e;IJisten,tc em Parnahyba, bem corno dcsap1'0pria os te1·re1w.r.: r· hwm(r>.itnrios r·mnprr•hf'ndidos na.~ mes-

. \ J))JI'ova as

nw.s plantas .
( > Presidente da H.epubl iea do::-; f-i~sLados Unidos do Brasil,
ali endendo ao que requerPu "Tlw Sãu Paulo Tramway, Light.
8;, PowPt' Gompany, Limited". conccssionaria. nos termos do
doer do n. 6 .192, de 2.3 de outubro de 1906, dos favores constantes do decreto n. 5. 646, de 22 de agosto de 1905, para o
aproveitamento de força hydraulica, n tendo em vista o disposto 110 art. ,1" p, alinPa :!" do art. :!" do t'ilado tll'tl·elo nuttH~l'll C..(i'f.ü, decreta:
..:\.l'L 1." Picam approvadas as planta~, ttue com este
Laixam, rubricadas pelo director geral de Expediente da Se-

c.retaria de Estado dos Negocias da Viação e Obras Publicas,
das obras que "Thc São Paulo Tramway, LighL & Power Company, Limited". pretende executar para aproveitamento da
rorc/a hydrauliea do rin Tieté, no logar denominado "Rasgão",
nos municípios dP Pnl'nahyba, Cabreuva, e Araçariguama, no
f~stado de São Paulo, e ela linha de transmissão que ligará a.
r·0.spectiva U:5ina á actualmente existente em Parnahyba.
Art. 2. Os terrenos e bem feitorias comprehendidos nas
plantas ora approvadas ficam desapropriados, na conformidade do disposto no arl. 1° du decreto n. 5 .646, de 22 de
agosto de '1905, e de accôrdo ~~om o art:. 590, ~ 2°, n. III, do
Codigo Civil o art.. 8° do regulamento approvado pelo decreto
11. '~. 95(), de 9 de setembro de 1903.
0

Rio de Janeiro, 23 de dezembro dP H)24. 103° da IudcJHmdencia c :l6° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES •

Francisco Só..

DECRETO N. 16.710- DE 2.;3

DE DEZEMBRO DE

1924

.-tpp1·nva os clausulas para u ar1•endarnento ao Estado do .Pm·á
da Estrada rle Perrn Tocanti?u:

O .Presidente da Hcpubliea uu~ Estado~ Unidos uo Brasil.
attendondo á proposta apresentada pelo Governo do Estado do
nará e de accôrdo com o n. XIII, do art. 201, ela lei 11. .j. 793,
'i(~ 7 de janeiro do corrente anuo, decreta:
Artigo unico. Ficam approvadas as clausulas quo eum
l!:;;te baixam, assignadas pelo Ministro rle ERtado fla \~iaçiin o
J.~Eda

de 1924 -

Vol. IV

''
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Obras Publicas, para o alTem.lamento ao Estado do Par{t da
Estrada de Ferro do 'focantins.
!Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 1921, 103° da Indcvcndcncia c 36° da Rcpublica.
ÁRTHUH DA SILVA BERN.\RDES.

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto

11.

16.710, desta data

I
ll'ica arrendada ao Estado do Pará a E~ f rada ue F:wt·o do
Tocantins, com 82,<11:30 kilometros, lH'omplos 1mra serem trafegados.
li

Quando o Govm·no Federal julgar oppnl'l,una a conslrucção do prolongamento da mesma estrada lerá o Estado do
Pará preferencia, em igualdade de condições, para executar as
respectivas obras.

III
A cnLrc~m da estrada, com o respcel.iHl material fixo c
rodant.e e dependencias, inclusive todo o material existente crn
deposito nos almoxal.'ifadus e ás margens ela linha, que ~cjam
de propriedade da União, sm,á feita ao Estado do Pal'á dentro
de 60 dias, contados do registro do contractn pelo Trihunal d)
Contas, mediante um termo assiguado pelos representantes do
Governo Federal e daquellc Estado, termo a que sm·:i annexado o inventario discriminado c completo dos bens arrendados.
.
Correrão por conta do Governo Federal os compromisso~
de despezas com pessoal c material, at.é a data da eutrcgíl.
da estrada.

IV
O arrendatario, dentro do prazo de !lO •lias. ClHtLados da
data do registro do eontracto pelo TrilllliJal d(~ Contas, oeganizar:.\, de accurdo com a f'iscaliza<_:.ão federal. a rela·ção eomlllPf.a -das obras c fornecimentos jndispPn:-mv~~is ]ml'a que a
linha PxislcniP, mantido o actnal trac:ado. fiqun suf'i'ki(•JJ!cmentc apparclhada pa1·a as necessidades do t rafcgo.
Esta relação, as8im como o orçamcnl o glohal que lltc corresponder, :-erú 8Ubmnt.tida ú amn·ovação Jo GoYcrHo Federal.
As obras c furncciinentos m~lla comprelH•mliclos correrão exclusivamente por conta do arrcndatario, escripturando-sc as
respectivas dcspczas na conta de capital, nos termos da clausula X.
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Os serviços de trafego deverão ser rccncelados lleulro
do prazo de 90 dias, contados da avprovação pelo Governo do
plano das obras e fornecimento de flUO trata o primeiro pcl'ioclo dcst,a clausula.

v
O prazo Je al'l'endawento ~~ de 30 aHnu:-;, t~ontaJo da Jala
tln registro do contracto, pelo Tribunal dt~ Gonta5, prazo esse
t]Ue podorú ser prorogado mediante accunlo entre os tlous Governos contradantes.

VI
O JH'CC,o tlo arrendamento consistirú 11a conlrilmição d•3
30 % Ja. renda liquida, cabendo igual imvorlanda, de [)0 '1v,
au Estado arreudatario.
Paragrapho unico. Ao Guverno Federal não caberá responsabilidade alguma por qualquer dcficit que se verificar tia
exploração da estrada.

VII
.\:-; tomadas ele contas serão feifaFl s•~nwstrallllellll', peh
f'stalwlecida nas leis, regulamentos o11 insl.rucçõ,~s em
\·igo1·. ~cr<i applicado processo identico ao adoplado pelas c':l1J'adas de ferro quo .gosam de garantia de juros, em·quanto não
baixareiíl no nuas espcciacs para as que se acham arrendadas.
I'•Íl'llJa

VIII
O Ul'l't~IHlatario organiza.rú. scg·undo modelos fol'llocidos
pda l11spedoria Fednral tlas Estradas, o inveJtlario das despczas ti•• t•.uslt'io de cada JJH'Z, que :;ulJmctteni á fiscal izaeão dciJt 1·o da priuwit·a quinuna do liH'Z itmnt~diat.o, acompanhados d•~
dtwunwntos comprobanles devidamente classificados, por di\ i são do serviço, e, l.Jem assim, a demonstração da reccila arrel'adatla, cumpletamcnte elucitlada pelo quadro completo da
l'L'IH.la das cstacões.

IX
Por sewestre Yciwido c dentro dos primeiro::; 30 dia~
qnc se seguirem ao do encerramento da tomada de contas. q
arremlatario recolherá á Delegacia Fiscal do Thcsouro em
Belém a contribuição de arrendamento.

X
.Pam os eHeitos do an·emlamenl o tiel'ií.o t:nu::;iderados:
1", cmuo n~uda bruta:

. \ sonuna, S('Ill cxcn1H;ão algullla, tl<~ Iodas as rendas ord i tuu·ias, I' XI raortlinarias e PVCJJtuac-". arreeatladas pelo arrr·ndalal'io ,. l'Pt'Prenf es ú rxploração da. estl'ada.
Paragraplw uni co. Para os 1•t'feitos deste lllllncro consit.kram-se as rnndas como al'!'eeatladas, desde que hajam sido
t~mittidos os bilhetes ou passes de viajantes, e tii·adas ao.;
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notas de expedição das rnercauorias n outras cias:;es de transportes.
2°, como despeza:; Lie cu::;teio:
a) as relativas au pessoal P maLeri<.te:; do~ st',l'V1Çoti dn
trafego da estrada, inclusive a conservação orclinaria ~~ cxtraordinaria da linha c suas obras de arte, dos cdiricios e dependencias, dos machinismos e utensílios nu fenamentas da!"l
officinas ~~ das turmas, ~ do material Lln transpol'te c fl<·
tracção;
b) as proprias de seguros n de accidente:.; ~~. lambem as
de indemnizações provenientes de roubos e inccndios, ou avarias e deslru ições quaesquer. quando ficar provado, a juizo
do Governo Federal,. que os damnos sfío dPvido:-; a incuria da
3,dministração da estrada;
c) as resultantes de ampliações ~~ allet•a(~ões •!UI cdificio~
ou dependencias, aF~ de prolongamentos de desvio ..;;, postos de
embarque de animaes e, em geral, as dn obras novas de pequeno custo, quando autorizadas pelo Governo Fedet·al, por
conta do custeio.
Paragrapho unico. Serão expressameule excluídos llo
custeio o~ encargos de operações financeiras que o Estado
tenha de realizar, embora para altcncler a dcspcza~ propr1as
da estraàa.
3°, como renda liquida:
A differenca entre a renda bruta t\ as detipeza:-; de cus-·
teio, augmentadas estas da quota de fiscalização, que figurará como despeza aeecssoria de custeio semestral.

XI
Paga ao Governo a. quota ue al'l'endamcnto n qtw se refere a clausula V, deduzir-se-hão 5 % do restante na renda
bruta para a constituição do um fundo de reseeva dcsLinadD
ús despezas extraordinarias de custeio e manutenção das I inhas ferreas, em época de inundação, gur:'rra, peS'te ou outra
calamidade publica, que minorem ou ''vitcrn aquellas even-tualidades,
Xll

Serão levadas á conta do capital do arrendatario as despezas que, devidamente autorizadas pelo Governo Federal, o
mesmo arrendatario fizer com as obras ou aequisições especiaes, inclusive as n~cessarias para n restabelecimento do
trafego, de accôrdo com a clausula IV.
XIII
O Governo Federal. em casos exiraordinarios, de cúnvcniencia nacional, poderá occupar temporariamente a estrada.
Neste caso pagará ao arrendatario uma indemnização
;gual a 50 % da renda liquida média dos periodo'S correspondentes no quinquennio precedente á occupação, ou dos annos
anteriores, caso ainda não haja decorrido um quinquennio ou
a 50 o/o da renda liquida média dos mezes anteriores, caso não
baja decorrido um anno.

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

21

XIV

O contracto poderá ser encampado ou rescindido pelo Go'rerno Federal, sempre que for conveniente aos interesses naciünaes.
. ~ ·
Caberá ao Estado arrendatario uma indemmzaçao 1gua1 a
25 o/'o da renda liquida média annual, verificada no ultimo
quinquennio, multiplicada 1'"'elo numero de annos que faltarem
para a terminação do arrendamento, com tanto que . este p~o
ducto não seja inferior a 5 o/o da renda bruta do ultimo qum- ·
quennio, multiplicado pelo numero .de ann<?s que faltarem
para terminar o arrendamento, e ma1s o capital de que trata
a clausula X. descontada delln a parte amortizada segundo a
formula.
(1,0G+ 1) n-1

A=a------0,06

~ ·1." .Fir.a entendido que esta disposiçã,o apenas se refere
aos caws ordinarios, o que não exclue o direito de desapropriação, na fórma da legislação em vigor.
~ 2. Quando, porém, a rescisão for determinada pür motivo de força maior, nenhuma outra indemnização caberá ao
Estado arrendatario além da das despezas que houver feito na
eRt.rflda.
0

XV

Findo o prazo de arrendamento tornarão para o pleno dominio da União:
a) todos os bens arrendados, de accôrdo com o inventario
ela entrega, levando-se em conta as alterações e ampliaçõeg
que houverem soffrido, com as novas eonstrucções, e os matPriaes adquiridos, devidamente autorizados;
b) o material em deposito do almoxarifado, para os differentes misteres do trafego, e correspondentes ás necessidades, pelo menDs. de um trimP:-::trr.
XVT
As tarifas de transporte e as suas mstrucções regulamentares c pautas serão apresentadas pelo arrendatario ao Governo, dentro do prazo de 90 dias, a contar do registro de contraelo pelo Tribunal de Contas, afim de serem approvadas, depois
<le convenientemente estudadas.
A revisão das tarifas será feita pelo menos ele tres em
ires ann!JS por um representante do GDverno c outro do arrendatarw, procm:ando sempre attender ã reducção de frete
para as ~ercad~rms exportadas pela zona da estrada para as
grande:ç; rhstancms e. para os arhg;os rle pr1mC1ra necessidade,
mPramsmos e utensilws.
Todas as tarifas, quer gerars, quer espcciaes, depois de
approvad!ls pelo Governo Federal, ~erão impressas em volume
~~~ost~, a venda em tod~s as .estações. Desd-e_ que nos prazos
1txcH1o~ nP~ta clausula uao haJa. o arrendatarw apresentado a
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sua proposta de tarifa inicial ou de revisão das tarifas ao
Governo Federal, poderá este decretar tarifas provisorias, que
vigorarão, mediante accôrdo com o arrendatario.
XVII
Pelos peços fixados nas tarifas que vigorarem, o arrendatario será obrigado a transportar com cxactidão, cuidado e
presteza as mercadorias de qualquer natur0za. os passagriros
e suas bagagens, os animaes domesticos ou outros recebidos a
·despacho c os Yalorrs fine llw forrm ronfiadns;
XVIII
1. O atTPmlalarin ohriga-so a lran.;;porl ar ~rn.tnitamrn lr.:
a) o pessoal administrativo ou fiscal e objectos transpor! ados em serviço da Estrada e da fiscaliza~,ão;
b) as malas do Correio e seus conductores, o pessoal e
material destinado ao serviço das linhas telegraphicas da
União c quaesquer Rnmmas de dinheiro pertencentes ao Thesouro Nacional ou do Estado;
c) os colonos immigrantes, assim reconhecidos officialmente. suas bagagens, ferramentas, utensilios c instrumentos
agrícolas;
d) as sementes. os arluhos cllimicos e as planl as envladaq
por autoridades fcrlPraes, nsl aduaes r municipaes, ou por sociedades agrícolas, para serem gratuitamente
distribuidaR
pelos lavradores. c os animaes reproduct.ores, bem como os nl'tigos da industria narinnal destinados á exposições-feiras, de
int cresse publico;
e) qnrm tivrr rlireifo a transporte grat.nito em virturle
da lei.
·
2. Serão transpor I arl{)s com ahatímcnto ne 50 % sobre
os preços das tarifas:
a) as munições de guerra, forças militares e respectiva~
hagagens. quando Pm Rerviço publico;
b) os gencros r! r qualquer natureza, enviados pelo Governo da União ou cios EstadDs para socc~,orros puhlicos, bem
como os materiacs rlcst inarlos a obras publ iras rlc aguns c e~
gotos, ou a installaçõcs hydro-elcctricas, de applicação a
qualq~f'r das indusfr~as agrícola, mineira e pastoril;
3. Torlos os ma1s fransportf's, quando conrcclidos ú rrquisição do Govrrnn Ff'dcral on estaciual, terão o abatimento
dr 15 o/o.
Paragrapho unico .. Fóra tios casos aqui previstos e dos
constantes do regulamento rle transportes, não será concedido
fram;port.c ~ratuifo nem I'Cduzidn, quer a passageiros, quer a
flm;pachos oc qualflurr especic.
0

0

XIX

..o arrc_nrlat~rin; rm l.t!do que respeifn ao contracto, ncn
snJetto ~ f1scallzaçao no. c.o~crno FerlPral. qnc a exercerá de
cDnformH~ade com a Ieg1slaeao compelcnf c, por in If'rmedio da
lnspectn~·Ia .FNlcral das E~fradn~ e dn outros l'unt·cionario~ ou
engenheiros fJllf' drsigiHli' para tal fim.
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A todos elles, para IJ bom desempenho das suas funcçõeB,
o arrcndatario proporcionará as facilidades e transportes necess:n·ios, a juizo rio chefe da fiscalização local. Este terá
Inflas as regalias de transporte que couberem ú arlminisfração
snrwrior da estrada.
IParagra,pho 1mir.o. Em easo .fie dcsearrillamtmlo OH accidnntc nos teens oH na linha. o arrendat~ario deverá dar immediatamcnt.c conhecimento do facto ao engenheiro fiscal da
srceão interessada. facilitar-llw todos os meios de transporte
ao loeal, afim de qne o mesmo engenheiro fiscal possa ajuizar
elas causas qne provocarem a occurencia, mediante corpo rtc
delicto procedido na linha e no material do trem.

XX
O arrendaLario concorrerá, annualmente, para as despezac:i

flc fiscalização, com a quantia de 12:000$, que será recolhida

ao rrhesouro Nacional em prestações semestraes adiantadas,
no prazo de 10 dias, a contar do inicio de cada semestre.

XXI
O t.rafego deverá ser mantido com regularidade, de accôrtlo com os horarios que vigorarem, não podemlo ser interrompido f o tal ou parcialmente. salvo em casos de força maior,
(•nlrt~ os quacs se comprclwmlcm as parNlcs de operarias.
Paragrapho nnico. Ver i L'icamlo-se a inf.crrnpção do trafego por mais de H> dias conseeutivo:;;, srm moi h· o jus ti ficado.
O Governo F~dcral f crá o rtireit.o rle drclarar o contracto cadueo. sem rlRvcr nenhuma indemniza~iin, c do rcscimJil-o inrtr.pcnrlrntrrnent~c de interpcllação ou acção judicial.
XXN

Os horarios dos trens de passageiros e mi:x:tos ~erão ~uh
meU idos ~~ approvação do Governo Federal c, anf.P~ de entran~m rm vigor, affixados na~ cst.açõrs e publicaflos pela impr·Pnsa eom oito dias, pelo menos, do anteccdcncia.
XXIII

Sr!mprr. que o Governo Federal o exigir, em circnmsfancias
f'XI raordiuarias, n arTendatario pnri:í. :ís suas ordens todos os
me ios de f ransporle de que dispnzrr·.
Neste caso, o Governo Frd('ral. si o prefrriT·, podrr:í. applicar as disposições da elausula XlTL
XXIV
O arrondal a rio fica obrigado a eonscrvar com cn i dado,
durante todo n LPmpo do arrendamento, tanto as linhas e loda
n <'~~pPcin d1• deprndrncias, qnr. manl <'l':Í em pslado d1~ precnt·llf~l't'lll pc~J'I'I'ilanwnle os seus l'ins. ~~orno n rnatpr•ial l'odantr~

e o das ol'fir.inas ~~ diversos. sob pPna de spr· a ell!l;-;cr·va<.;ão
feita pelu Governo, á custa do ar·r·endat.ario.
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Sempre que (I Governo Federal entender, mandará extraordinariamente inspeccionar o Pstado da linha, sua~ dependencias e material rodante.
O representante do Governo Federal será acompanhado
pelo do arrendatario e ambos escolherão, desde logo, un1
desempatador, decidindo por sorte os dous nomes indicLdos.
um pelo representante do GoYerno Federal e cutro pelo do
arrendatario, caso não cheguem a accôrdo. · Desta inspecção
lavrar-se-ha um termo, no qual se consignem os ser. iços a
fazer, para assegurar a boa conservação das linhas e a regularidade do Lrafego e, outrosim, se consjg1wm ns prazos eru
quP taes serviços devem ser realizados.
O a.rrendatario fica obrigado a dar cumprimentn ao quP
lhe for determinado neste termo, dentro dos prazos estatuídos. Não o fazendo, novos prazos serão marcados pelo Governo Federal; a falta do cumprimento dentre destes ultimos
prazo dará logar á declaração df' raducidarlf' dn ·rontracto nos
tPrmos da clausula XXX:VI.
XXVI

Na vigencia do contracto, ninguem poderá explorar outras linhas ferreas dentro de uma zona de 10 kilomctros para
cada lado e na mesma direcção da estrada arrendada. Tal prohibição não exclue o direito de uma estrada de ferro atravessar a zona privilegiada, comtanto qnc dentro delln não receba
despachos nem passageiros entro duas lornlidades servidas dlrectamente. t'ela~ duas estradas.
Paragrapho uni co. Fica entendido que o privile!!io nãn
abrange a zona urbana das cidades c villa~.
XXVII

O Governo Federal, observado o disposto na legislação
geral, poderá conceder ramaeg ou desvios para uso particular.
que partam das estações ou do qualquer ponto ela linha arrendada, desde que os interessados se sujeitem ás medidas de segurança e outras impostas pelo arrenda.tario, na confor~i-
dade das instrueçõe::; que para n effeito vi~orarem.
XXVJIT

O arrendatario obriga-se a cumprir as disposições do l't'g-ulamcnto approvado pelo decreto n. 15.67:1, de 7 de setembro
de 1922, c bem assim, quaesqurr outras flUP forem adaptada:::
para a fiscalização, segurança e policia das estradas de ferro,
uma vez fiiH' não contrariem as elammln~ ant.orizarlRA por e.~tP
flecrP.to.

XXIX
O arrcndatario obriga-se a admittir e manter trafego mutuo de passageiros, mercadorias e vehiculos, com todas as emprezas dr viação ferrea e flnvial, a que fm· applicavel, sendo
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as respectivas bases e condições préviamente approvadas 1J( • 1(l
Governo Federal.
Paragrapho uni co. Do taes bases constará que o arrenda ..
tario é obrigado a acceitar, corno definitiva e sem recurso, ::t
decisão elo 0overno Federal, sohre as questões que Re suscitarem relativamente ao trafego mutuo e ao percurso do maU~
rial de cada estrada de ferro nas linhas de outra cmpreza, f'.
mais, que qualquer acoôrdo que celebrarem eHtm si as emprezas contractantes, quanto ao trafego mutuo, não prejudieará o direito do Governo Federal ao exame das respectivaR
estipulações e á sua mudificaçfio, RC' entender que são offen~ivas no~ interP:;:C1.('ç:, ela União.

XXX
O arrclldatario obriga-se:
1. o, a apresentar, dentro do primeiro trimestre de sua ad-

ministra-ção, um projecto de quadro de pessoal, com a tabella
ele seus vencimentos, onde, em eolumnas distinctas, figurarão
o maximo e o minimo dos vencimentos c salarios proprios de
cnda categoria de empregados.
Paragrapho uni co.' O arrondatario obriga-se a manter o

pessoal existente, emqu:mto n me.c;mo hem Bcrvir, a juizo do
mesmo arrendatario;
2°, a exhibir á fiscalização, sempre que for preci:5o, a juizo
desta, m livros de escripla ele arrendamento e todos os pormf':nores do movimento financeiro da estrada;
:~", a prestar promptamente toda., as informações e esclal·ecimentos, inclusive os elementos estatisticos, que sobre o
t ra.fego e em geral, sobre qualquer serviço da estrada, forern
l'eclamados pela fiscalização c.rdinaria ou extraordinaria, por
parte do Governo Federal;
·1", a entregar a 15 de fevereiro de cada anno um rclatorio
do anno anterior, acompanhado da estat.istica de todos os departamentos de serviço, segundo o.;; questionarios c outras
formulas em voga.
XXX i
O arrendatario organizará o projec:o de un1 horto ftore:;1ai, ú margem da linha para cnll ura dr t•ucalyptus e especie:~
indígenas apropriadas, que attendan1 ás necessidades futuras
de abasteeimento de lenha r dormentes para a estrada, dando

inicio ao estabelecimento e custeio desse serviço de accôrdo
eom as condições que forem opportunamcntv aju~.tadas cr.m
o Governo Federal .

XXXH
O arreudalario go.-_;ar,<í uü dirciln rk ti•:sapropri~Vião, na
fórma da legislação em vigor, dos turrcnog e bnrnfcitorias net.cssarios para o serviço que tiver de executar, de :~ecôrdo
cem os projPdos approvados pelo GovNno Federal.

XXXIII
A E::;l.rada ue Ferro do 'rocantins go.sará ua isenção dr direitos de importg,ção e expediente para m: mateeiaes clesLinaflos ao respectivo trafr.go r á consfrnrcfio nos sr·ns prolongamrnlos e ramaes.
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Paragraphõ unico. Cessará a isenção, si forem alienados,

a qualquer titulo, ou applicados em obras extranhas ao teôr do

contracto, sem preceder annuencia do Governo Federal e pagamento dos respectivo!i direitos, quaesqucr objoctos importados com aquelle favor para a Estrada.

XXXIV
Fiuará o arrendatario constitu ido em móra. ipso .,iure, e
obrigado, por isto, ao pagamento dos juros {]n H% an anno. si
não pagar, dentro de 30 dias das tomadas de contas, o que for
d-evido ·á Fazenda Nacional como preço de arrendamento, nos
termos da clausula VI, ou ~i não pagar. dentro (los primeit'o~
1 O dias do rada semr~f r r, as quotas dr~ fisen lizar.ão de qtw
trata a clausula XX.

XXXV
A renda bruta da Estrada responde pelo pagamento das
contribuições estipuladas no contracto.

XXXVI
O Governo Federal poderá drclarar o contraclo caduco,
sem dever nenhuma indcmnizaç_ão ao arrcndatario, e rescindil-o de pleno direito, independentemente dn interpcllação ou
acção judicial, si. al1em dos casos previstos no contracto, não
forem pagos o preço do arrendamento, e a qnot.a rle fiscalização, dentro de seis mezes depois de expirado:-; o::; prnzo~ fixados na rlausnla XXXIV.

XXXVII
O Estado do Pará outorgará ao eng.~nheiro quo exercer
a autoridade .principal da adminisf.rar.ão da Es!rada lodos os
poderes para representai-o como arr·enc:htario junto ao Governo e autoridades fedf'raes.
Paragrapho uni co. A nomeação desse cng-rnheiro srr•á
precedida de entendimento e accôrdo com o 1\Tinistr.r·io da
Viação e Obras ·Publicas.

XXXVIII
O E!ifadn arrcnrlaf.ario só podrrá. f.ransfrrir a nnlrcm as
responsabilidades dn cont.racto, com prévia autorização do Governo Federal n mediante a~ condições q11c por este forem
cst.abelecidas.
XXXIX
No caso de desar-côrrlo Pnlre o C1oYcrno FrdeJ•al n o Estado
rio Pará, a respeito da int.clligcncia do eonLracf o. sm·ão nomeados dons arhif.ros vara decidirem na espccie. HaYrndo divergencia cnt.rc p]]Ps a qncsLão serú sulmwtt ida a um terceiro
arbitro dcsempatador.

27

:\CTOR DO PODErt EXECUTIVO

XL
As duvidas Oll questões suscitada~ ent.re a União e o arrendat.ario, ou entre este e particulares ou emprcza~, a respeito
de objectos fJll P entendam com o arrPndarnen I. o ou a const.rnl'<;i'in, serão resolvidas de acctkdo com a lcgisla,_·fio fcdPral.
XLI
O presente contracto só ser~ii exequivel si for rcgist.rado
pelo Tribunal de Contas, não se responsabilizando o Governo
por inrlPrnniznrão alguma si aqnrllc inst.ilnlo drnrg:ll' o ret.;islro.

Fiear:'t srm rffcilo o 1wrsrnt.c drrJ'rto si o rec:;pref.iyo ronf.raclo nrw for assignado dentro de 30 dias, ~~oulado;::; da data de
sua publicação no Diá1'io Of(içial.

Rio de Janeiro, 2:1 dr rlrzrmhro ele 192·'t. -

F1·ancisco Sá.

DF.f:H'RTO N.. 1 ô. 711 - nE 2:1 m: DEZEMnnn nF. 1 !12"

App?'01'rt o J'e(fnlnmentn da lnspcclm·ia de Aanrrs c Esanfns
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
wmndo da anl orização conferida pelo art. 201, n. XXX.
ki n. ·L793, de 7 do janeiro de ·1921, c n. XX, do art. :1",
lia mesma lei, dPrrcta:
Arl.igo unico. Fica approvado o regulamento que com este
baixa, assignado pelo ministro de Estado dos Negocios da
Via1;iio e Ohras Publicas, para a Tnspectoria de Agnas e Esf?.·ol os. rm snbsl.it.lJiçilo do rcgnlanwnl.o da Repartição dn Agnas
r Ollt'as Publicas, appronulo pPlo dcerel o 11. 1 t. 5Hi, do .ii. d0
lll ;m:.n d (\ 1n1r> •

da

Hio do .Tmwiro, 23 de clczcmbro de 1921, 103" ela Tndcpenrlcncia c :w" da RPpubl ica.
Anrrrnm DA SILVA BEnNARDES.
F1'rt.ncisro Sá.
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Regulamento da Inspectoria de Aguas e Esgotos
Approvado pelo decreto n. 16.711, de 23 de dezembro de 1924
C.\PITULO I
ENC.\RGOS DA 1:.-\SPEC'l'OHL\

Art. Lo A' Inspectorin. de Aguas e Esgotos compete:
I. Administrar tcchnica c industrialmente os servicos de
abastecimento de agua potavel no Districto Federal;
II. Dirigir technicamente no Districto Federal o esgota..
mento de aguas rcsiduarias c fiscaLzar os contract.os para tal
fim existentes com a "The Rio de Janeiro City Improvement~
C.o Ltd."
III. Conservar a rêdc de csgol amcnt.o de aguas pluviaes,
sob a administração do Governo Federal;
IV. Administrar a Estrada de Ferro Rio d'Ouro;
V. Conservar os l::cns immoveis da União adstrictos, directa ou indirect.amente, aos supra citados servicms.
Art.. 2. Os serviços indicados no artigo precedente são distribuído" por tres secçêes administrativas, constituindo a administração central c quatro divisões tcchnicas. Aquellas serão
dirigidas por dous chefes de secção c um intendente e as ul-timas por engenheiros chefes de divisão, todos elles directamente subordinados ao inspector.
0

CAPITULO 11
DO lNSPECTOR. E SUAS ATTRIBUIÇÕES

Art. 3.0 Ao inspector, engenheiro de provada competencibõ
na technica e na administração de trabalhos analogos aos da
inspectoria, cabe, como pessoa de confiança do Governo Federal e auxiliar directo do ministro da Viação e Obras Publica~.
1elar e superintender todos os serviços mencionados no capitulo I, competindo-lhe especialmente:
I. Entender-se, em pessoa ou por expediente escripto, com
o ministro da Viação e Obras Publicas, sobre o objecto dos serviços a cargo da inspectoria c com a "The Rio de .Janeiro City
Improvements c.o Ltd". sobre os que lhe são confiados pelos
contractos existente~. transmittindo-lhe as decisões do Governo.
li. Organizar ou approvar instrucções internas, para hoa
execução dos serviços, observada a legislação em vigor.
III. Dar audicncia, em dias c horas pt·eviUJmBnte mareado~.
ás pessoas que o procurarem, para tratar uc assumptos relativo~ á administração que lhe incumbe.
IV. Requisitar das autoridades competentes quaesquer
esclarecimentos ou providencias, que digam respeito aos serviços da inspcctoria, á segurança c saude do respectivo pessoai e ao cumprimento de ordens recebidas do ministro da
Viação e Obras Publicas; bem assim requisitar das estradas
de ferro da União e emprezas particulares os transportes que
forem necessnrios aos serviços rla inspertoria.
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V. .Autorizar as despezas àa inspectoría, tle accõrdo com

a verba orçamentaria de cada anuo e os creditos extraordi-

narios, abertos pelo Governo, e :·equisitar o seu pagamento,
Pm tudo observada a legislação em vjgor.
VI. Encommendar c adquiril· no paiz: e no estrangeiro,
nos tm·mos das leis existentes, materiacs, machinismos, ferramentas e utensílios pm~a os sel'viços da inspectoria.
VII. Da1· o destino conveniente, mediante prévia autorização do ministro da Viação e Obras Publicas, aos bens tornados impl'estavcis ou dcsneccssarios aos set·viços da inspectoria.
Vllf. Pl'opor ao ministro da Viauão c O.IJras Publicas as
nomeaçüd, p1·omoçõcs c demissões ela compctencia deste.
IX. Informar os papeis dirigidos ao ministro da Viação c
Obras Publicas, relativo~ au JH~ssoal da Jnspcdol'ia ou n. assumptos a cargo desta.
X. Propôr .ao ministro da Vi ação c Obras Pu1Jlicas a
:J.pplicação das penas disciplinares da compctcncia deste.
XI. Impôr á «Thc Rio de Janeiro City Improvements
Gompany, Limited», as multas que lhe couberem pelu inobservancia de seus cont~tos, eommunicando ao ministro da.
Viação e Obras Publica~ as importancias , a. 1·azão das
mesmas.
XII. Providenciar, com a maior solicitude, sempre que
o~~orram accident-:.:s ou desastres nos serviços da inspectoria.
XIII. Determinar a abertura dos inqueritos administrativos c investigações para o esclarecimento da adrnmi~traf}flo
•· a apuraç.ão das re:;ponsabilidadl's.
XIV. Conceder o goso c uso da agua potavel distribuida
pelas canalizações publicas, tudo nos termos das leis, decretos
c regulamentos em vigor.
XV. Representar ao ministro da Viação c Obras Publica::; sobre a c.onveniencia ou a necessidade de modificações
nas taxas devidas pelo consumo r!c agua potavcl e pelo esgotamento ele aguas fécaes, assim como das tarifas da Estrada,
de Ferro Ilio d'Ouro.
XVI. Assignar todos os contractos, accôrdos c ajustes
lavrados na inspectoria, mediante minutas previamente appro ..
vadas pelo ministro da Viação e Obras Publicas.
XVII. Approvar ou rejeitar os projectos, memorias justi-ficativas, especificações, calculos, orçamentos e desenhos ne~
necessarios á execução das obras da inspectoria.
XVIII. Dar posse ans funcciona;rios da inspootoria.
XIX. Dar despachos interlocutorios e finaes aos papeis
que lhe sejam dirigidos e assignar ou visar os que devam ser
expedidos pela inspectoria.
XX. Zelar- pela fiel observancia deste regulamento c
das instrucções expedidas para execução dos serviços a cargo
da inspectoria.
XXI. Enviar ac: ministro ua Viação e Obras Publicas, até
o dja ::Jt de março rlc cada a·mo, o relatorio detalhado dos
serviços executados no anno anterior.
XXII. .'romar, nos casos urgentes c não previstos nestH
regulamento decisões que submetterá á approvação do mi-;
nistro da Viar.ão c Qlbras Publicas, consultando-o previa-
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mente, sempre que da espera da resposta não advi.~nharu
damnus aos serviços da inspectoria.
Art. 4.0 O insp.ector poderá escolher, entre os empregados da inspecLoria, alé dous auxiliares de gabinete e fixarlhes uma gratificação nunca maior de 300$ mcnsacs, si para
tanto houver dotação orçamentaria propria.
CAPITULO UI
DAS ATI'RIBUIÇÕES DOS ENGENHEIROS CHEFES DE DIVISÃO

Art. 5. Em cada uivisão cabe ao rcspedivo L'llg·enlJcirochofe:
I. Dirigir todo~ os serviços. zelando-lhes a pontualidade,
a economia e a boa execução, assim como admittir c disp.ensar
o pessoal diarista.
11. Informar ao inslH~ctor sobre o pessoal e serviços a
seu cargo.
III. Zelar a ordem c o respeito em seu departamento.
IV. Exigir de seus subordinados as informações verbaes
ou escriptas necessarias á direcção dos serviços ou á instrucção de questões que lhes. digam respeito.
V. Remetter ao inspector, convenientemente informados,
os processos em transito pelo seu departamento ou delle
oriundos.
VI. Organizar '·~ sulJJncUcr ú appruva~,;ão du insveclor as
instrucções necessarias á bôa marcha dos serviços a cargo da
divisão, resolvendo sobre as providencias da sua alçada c solicitando as que forem da alcada daquelle.
VII. Subscrever os termos de abertura e de encerramento
de todos os livros destinados á escripturação do movimento
dos serviços sob suas ordens; organizar os modelos de taes livros e os de lodos o~ talões, folh:::ts e mappas adequados ::tos
trabalhos sob sua direcção.
VIII. Distribuir convenientemente pelo3 seus subordinados o~ serviços e encargos do departamento, tendo em vista
<tuc á importancia e responsabilidade do trabalho deve corresponder a hieral'Cltia de quem o vresla.
IX. H.cmetter á secção de contabilidade, altS u lel'ceiru
dia util de cada mez, o attestado de frequencia do pessoal titulado c as ferias tlc pagamento dos L'IlllH'egados jornaleiros
e diarista!: sob suas ordens.
X. Ordenar os balanços e invcntarios dos matcriacs sob a
g·uarda de seu dcp:1rtamento, mantendo-lhes nma escr·iptnração completa c minuciosa em moldes prcscriplos pela scct;ão
de contabilidade.
XI. Fi~calizar a Pxccução dos conlract·Js qnc interessem
sen L!r·partarncnto e propor no insp('c!or as rncdidll3 ~_·ouvc-
n ient r;-; á •·orrrcç5o dP- irregnlaridadr~s ou infracçõP~.
XII. Requisitar do inspector o fornecimento de recursos
para pagamento de pessoal cxtraordinario c ele materiacs para
os serviços sob sua direcção.
XIII. Apresentar ao inspcctor, até ifl de fcyer·.~1ro de c:lfia
a r~:w, o relatorio minucioso do:S traballJOs real iznclos dnrnnt~
o a uno anlcrior.
XIV. Cumprir e zelar pe1o cmnprimcnlo das ordens do
inspcclor e de todas as instrucções por este expedidas.
0
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lv;

DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

ArL 6. A administração central, directarncnte superinlcnd ida pelo inspector, comprehende as secções:
a) secção de expediente;
b). secção de contabilidade;
c) intendencia.
0

Secção de expediente

Art. 7. A' secção de expediente compelem todo~ os serviços de movimento, registro, escripturação e archivamento
dos processos e documentos de interesse geral, bom como a
guarcta e conservação da séde da inspectoria.
Art. 8. o Para attender aos serviços mencionados no artigo anterior :'ervirão na secção os seguintes funccionarios:
Um chefe de secção;
Dous primeiros officiaes;
Um segundo official;
Um archivista;
Um porteiro;
Seis terceiros officiaee;
Dous contínuos;
Dez correios •.
Art. 9. A' Eecção de expedicnl.e con1peLc, sob a responsabilidade de seu chefe:
I. Receber e registrar toda a colTospondencia official,
assim como todo o expediente üüet·no e externo dieigido ao
Inspector, conferir a numeração dos envolucros e distribuirlhes o conteúdo pelos gabinetes do Inspector, das secções e dos
!'ngenheiros chefes de divisão, salvo quando se tratar de ex})Cdieutc reservado, que será entregue, fechado, aos destinaI at'ios.
li. Escripturar a marcha de todos os papeis em transito
assim como os despachos interlocutorios e finaes.
III. Minutar e preparar todos os officios, portarias, circulares, mcmoramla e outros doeumenLO\ etc ace:_'!rdo com
o.-:; rw:.;pa~.;ilos e rcspeetiva' in l'orm:u;ões.
IV. Expedir t.oda a correspondencia interna c externa
proveniente do gabinete do inspector.
V. Dar certidões autorizadas pelo inspcctor c authenfiear as cópias de documentos.
VI. Preparar o expediente que deve ser publicado.
VII. Proceder, em livros especiaes, ao registro fiel e ordenado das nomeações, licenças, penalidades, commissões e
demais elementos da fé de offieio de cada um dos funccíonarios da inspectoria, organizando, por esses assentamentos, o
almanak do pessoal titulado.
VIII. Organizar cada processo, sob capa, em que figurarão o seu numero, àal.a do seu iniciD, a materia sobre que versa, a indicação surnmaria dos documentos que o constituem, co0

0

t-:·~tldCt estes dvcumcntl)s, rurH'lC3.ndo-lhc~ e numci·ando-llle:~
a.:; 1olllas na ordem ehron'):cgira de sua juu~aüa e enccaan-
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do o processo quando, por ordem do inspector, tenha de ser
archivado.
IX. Receber, catalogar e guardar ordenadamente todoH
os documentos, livros e publicações remettidos ao archivo, por
determinação expressa do Inspector, fornecei-os promptamentc
para consulta, quando requisitados por escripto pelo Inspector
ou pelos engenheiros chefes de divisão, mantendo em livro
proprio a escripturação do movimento de entrarla c sabida
desses documentos, livros c publicações.
X. Lavrar em livro proprio, authenticado pelo inspcctor. os contractos e termos de ajuste. med;arHCJ mmulas vizadas por aquelle.
XI. Preparar c fazer publicar os editaes de concurrência, de accôrdo com as espectfwações app1·ovada~ pelo m~pc
lilor f' organizarias pelo dcpartarnrnto eomnelente.
XII. Preparar annualmente o rclatorio dos serviços da
inspectoria.
Art. 10. Incumbe ao porteiro, sob a fiscalizac-:üo do chefe
da secção:
I. Abrir, fechar e guardar, durante as horas tle expediente e fóra dellas, o edificio ela inspectoria, mantendo-lhe
na melhor ordem, limpeza c segurança todas as depen -·
dencias.
li. Zelar o consumo de energia clectrica na sédc da
inspectoria, verificando a e-x:actidão das contas apresentada:3.
IH. Examinar cuidadmmmentc o funccionamento do elevador e dos apparelhos de illuminação, abastecimento dJ
ngua e esgotos da séde da mspectoria, providenciando vam
a reparação dos que de tal precisem.
IV. Ir,ar a bandeira nacional, em dias feriados e nos em
q"..In assim for d~terrninado pelo Governo, na séde da insp~
etor1a.
V. Escrtptural' e ter em dia o livro da porta e o registro
de toda a correspondencia official recebida, dando numeração
seguida nos envolucros em que ella chegue e remettendo-a
promptamente ao chefe da secção de expediente.
Secção de Contabilidade

Art. 11. A' secção de contabilidade pertencem todos o'3
serviços de receita e despeza da inspectoria e dos bens da
União a clla confiados. Reger-se-ha pelo Regulamento Geral
de Contabilidade Publica, fiscalizando sua applicação em todos os actos nelle previstos. Suas relações com os chefes de
servico da inspectoria serão as decorrentes das disposições
deste regulamento.
Art. 12. Os encargos da secçüo são distribuid•)S por cinco
sub-secções :
a) Escriptorio Central;
b) Contadoria de Aguas e Esgotos;
c) Thesouraria;
d) Contadorm da E. F. Rio d'Ouro;
e) Sub-contadoria seccional.
Art. 13. Ao chefe da secção de contabilidade cabem, em
sua secç.ã,o, os encargos dados pelos numeros I a VIII (inolu-
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sive), do art. 5o aos engenheiros chefes ue divisão; além
de toda~ as incur;1bcncius que porventura lhe attrib'!lam os
l'cgulamentos do Contabilidade Publica e da Contadoria Central da H.epubhca.
Art. 14. Para execução ct,os serviços a seu cargo terá O
ellcfe da secção os seguintes funccionarios:
No Eserip to rio Central:
Um segundo offieial;
Oito terc<'iros officiae;;;
Urn continuo;
Na Contadoria de . .\gna::; c Esgotos:
nm contador;
nous prhneiro:; officiaes;
Dou:, segundos officiaes;
Doze terceiros officiaes;
Dous continuas;
Nu Contador·ia ua EsLralla de Ferro Itio d"Ouro:
Um contador;
Um ~wgnndo official;
t )1w 11·o ll~t·ecil·Gs officiaes.
Na 'l'hesouraria;
Um thesoureiro;
Um fiel;
Um terceiro _official.l
Na Sub-CoDJt:adoria Seooio.nal, servirá o pessoal determi-

nado no regulamento em :vigor da .Contadoria Central da Republica •.
Art. 15. Ao Escriplorio Central, sob a direcção do chef~
da. secçãCJ, compet~:
I. A conferencia e o processo de todos os tlocumentos de
dcsvcza da inspectoria.
II. A organização, até 31 de janeiro, da proposta de orcamonto de receita c dcspeza da inspcctoria para o armo seguinte, nos moldes estabelecidos pelo Regulamento Geral de
Contabilidade Publica.
III. A escripturação, segundo normas esiabelecidas pela
Contadoria Central da H.epublica, dos creditas distribuídos á
inspectoria.
IV. A classifica1;ão e o empenho dos documentos de des·
pcza da inspectoria.
V. A remessa ao Tt·ibunal de Cont~s das segundas vias e
á Directoria de Contabilidade do J\finisterio ua Viação e Obras
l,ublicus das terceiras vias dos documentos de empenho.
VI. A remessa, até o dia 5 de cada mcz, da demonst.ração,
por totaes de verbas e sub-consignações, da despeza empenhada
no mez anterior, quer ú Contadoria Central da Republica. quer
á )).irccloria Geral de Contabilidade do l\linislcrio da Viacão
e Ullt'as l'ul)l ica~.
Art. 1G. A' Contadoria ele

Agua:; e Esgotos, sob a dircccão
d11 l'!'~pc·ct.ivo contador, compete o processo de todos os do-

dn receita da inspectoria.
encargos são divididos por duas sub-contadorias,
uma pa1.·a os ~crviços elo abasfccimonto de agua e oulra para os
de~ esgotos, rhefiadas por primeiros officiaes.
; .Art. 17. A' Sub-Contadoria de Aguas compete:
I. A organização das contas de coJ)sumo de agua por hyl'IIJllr~ntos
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dromelros, de accôrdo com a relação dos consumos medidos,
enviada pela terceira divisão.
II. O lançamento das faxas de consum~ de agua por pen~a,
mediante os arrolamentos mcnsaes orgamzados pela terceira
divisão.
III. A cxtraeção dos documentos de receita dos servicos
de abastecimento de agua.
Art. 18. A' SulJ-Contadoria de Esgotos compete:
I. Organizar os registros nccessarios á verificaçfw das
taxas de esgotos devidas ft Companhia City Improvementti pelo
~besouro Nacional, pela Prcfeilura do Districto Federal e pelas
associações no goso da isenção do imposto predial.
II. Conferir c processar as contas de taxa de esgoto apt·csentadas pela companhia em e a da semestre.
III. Organizar, dentro rlm:; prazos reg-ulamentares, os rúes
de lançamento da taxa de saneamcnl o, de ~~onformictado com os
respectivos registros, com o imposto predial, revistos c corrigidos em face de documentos authenticos.
IV. Preparar o orçamento annual das importunei as qnc
devem ser pagas ú Companhia City Improvements, pciJ. conta.
de taxas de esgoto c como garantia de rendimento d.c capital
empregado em rêdes sujeitas a esse regimen.
· · V. Organizar semestralme11te a lista das deducçõe3 a se·
rem feitas nas contas de taxas de esgoto.
Art. 19. A' Contadoria da Estrada de Ferro fiio d'Ouro.
dirigida pelo respectivo contador, compete:
I. Verificar os documentos de receita propria da cstrad:1,
ou de outras coL que haja contraclos, fazendo os calculo::; e
applicações de tarifas.
Il. Escripturar, discriminadamente em livros propriog, "
receita arrecadada c a arrecadar, eom as indicaçõe.::; das procedencias, dos respo.nsaveis e dos titulas proprios.
III. Organizar mappas mcnsaes dos passageiros, demonstrações das passagens, fretes por todos os seus tiLulos e impostos por conta de serviços fedcraes, estaduacs ou municipac·.;,
emprezas, companhias ou particulares que tenham contraetos
ou accôrdos com a estrada; as contas correntes das receitas dn
todos os serviços e de todas as demonstrações ncce~:sarias au
perfeito conhecimento do movimento cconomico c financeiro
tCJ.a _estrada .
IV. Organizar os processos dos responsavcis pela rcmb
da estrada, providenciando sobre a sua immediat.a !iquid::u.:ã'J.
.
V. Extrahir guias de reposição c de restituiçõe3 por indemnizacõcs, fretes deficientes ou excedentes, multa~. armazenagens e as referentes a estadias, escripturando-as ·toda:; con:venientcmente e promovendo sua liquidaeão.
VI. Extrahir certificados de qnac.'31JUCi_' docmncntos de re-·
eeita ou despcza da estrada, wcJi:.mtc lH''~via determinação d·>
~hefe da secção ou requisição do chefe <..la quarta divis5.o.
.
VII. Fornecer os bilhetes do passa;:nns, livros de talões ~
d~ assentamentos, devidamente authenticadns, a toda~ as estaçoes da estrada.
VIII. Fornecer, devidamente organizada, a esf.aListica da
estrada, nos termos exigidos pela I11speetoria Federal das Estradas .
. IX. Processar todos os documentos de receita da estrada
~DYiando-os ao chefe da secção, para os fins convenientes, '
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Ar L 20. A' thesouraria, sob n rcsponsal.Jilidade tio the ...
wrtreiro, cabe:
I Heceber c recolher ao Thesouro Nacional, m,s prazo!'
legaes', as importancias cuja arrecadação caiba .á inspectoria.;
Il. Receber do Thesouro Nacional os suppnmentos necessnrios aos pagamentos que devem ser feitos pela inspectoria.
UI. Pagar todas as despezas legalmente autori7.adas, qua
dl·Yam correr por conta de importancias em s.en poder. _
IV. llecebcr, guardar e rcsLitcir os dcposltos ~ cauçoe~,
rws l.c ,·mos das leis em vigor.
V. Escripturar, em moldes prcscriplus pelo cllde da
~ic<·t;fio, todo o movimento da thesouraria.
VI. Dar balanço na caixa, exhibindo, sempre quP lhe rôr.
ordenado pelo chefe da secção, os saldos apurado~. nas esJl<~!· i PS existentes.
Art. 2.1. A' sub-contadoria seecjonal, soh a dirce(:H.o do
gllarda-livros, competem os encargos cslabel1~eidus pelo Hegulalll('lllu da Contadoria Central da fiepublica. av!lrovado pelo
Jecrclo n. 16.650, de 22 de outubro de 1U21L
Da Jntendencia
~\ri.. 2:2. A' intcndencia cabem todos servi(.'·OH rfr~ l'CWeJiinumto, fornecimento c escripturação de materiaes destinados aos di versos departamenf os da inspectoria.
Art.. :23. Os encargos da intendencia são distrilmidos por
\JHl deposito central, dirigido pelo intendente c um almoxarilar'o na Estrada de !•'erro H.io d'Ouro, sou a responsahiliclado do almoxarife, tendo o intendente um a,jurlanle e o
almoxarife um fiel de sua confiança.
Art. 24. Ao intendente, rcsponsavcl nos termos elo Hcgnl:nnento Geral de Contabilidade Publica. cabem. alf~m (las at1rilJnicões c obrigações desse regulamento, os encargos. na intundl'!ll~ia, dados pelo art. r>o aos engenheiros chefes de diyi::;líu.
Art. 25. Cabe privativamente ao intendente:
I. Organizar as especificações para a acquisiçü:J dos maL'rians de nso corrente no serviço da inspcctoria.
lJ. Abrir e classificar us propostas de licitantes ao for..,
pr•e!mcnto de materiacs em concurrencias publica:; chamauêt s fHH' edital da secção de expediente.
1If. Dirigir todo o processo de concurrencias administraf iva.;; para a compra de matcriaes de consumo usual da Inspodorja.
IV. Extr:Jhir os documentos do compra de matcriaes deJW i.s ti e aul.o~·izados 8Clls pedidos originaes pelo inspector:.
·
V. Acf~erlar, ou nüo, os rnaleriacs destinados aos servicos
da irtspccloria .
. Vl. Ex:t~n irmr e !lVal ia r os malcriacs insm·viveis ú inspeel o na e propor o dcstmo que, nos termos das leis em vigor, lhes

t!e..-a

1-iül'

dado.

VII. Indica L' ao inspeclor o pessoal que tem de servir sob

suas ordens.
Art.

~6.

·

Compele mais ao intcmkntc, por :-oi ou

~('llS

au-

xiliares:
I. O recebimento e o fornecimento dos materiaes, ferra~nentas, rp.achinas c utensílio§ ;necessarios aos serviços da
}Il8pectoria •.
-
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li. A e6criptul'ação, em moldes approvadt~s J)Cla Contadoria Cr.11tral da Hepuhlica, do movimclllo dos umtcriacs sob sua

guarda.

IH. O cumprimento exneto da" instrurt;õcs approvadas
pelo inspector, mediante previa audiencia do contador geral.
da Rcpublic~, para os serviços a seu cargo.
IV. A direcção das officinas de typograp1tia c encadernação
da inspectoria.
Art. 27. Para altendet· aos seus eucargo5 f crú o intendente
o seguinte pessoal tif.ulado:
No «Deposito Central:.:
Um ajudante de intendente.
Cinco terceiros officiaes.
No "Almoxarifado da E. F. Hio d'Ouro".
Um almoxarife.
Um fiel.
Dons terceiros officiaes.
Art. ::?8. O intendente SUPlH'ini com o material Hcce;:;sario
o almoxarifado da E. F. flio d'Ouro, mccliauf.c Dedilios du almoxarife, visados pelo chefe da divisão c auforizados pelo
iuspector.
Art. 29. 0:; fornecimentos de materiae:5 a(IS depositas parciaes dos dhersos departamentos da In::;pec.toria ~1erão feitos.
mediante pedidos visados r•clos respectivos engenheiros chefes
de divisão, autorizados pelo inspector.
Art. 30. :\o a1moxarifado ua Estrada de Ferro Hio do
Ouro, eob a responsabilidade do almoxarife, c.umpre:
L Requisitar do iutcudcn!c os ma Iceiae,:; uec~s,:;al'ios aos
serviços da Estrada.
rr. Receber, conferir, guardar c ÍOl'lll'I~Cr o::: matcriae~ que
lhe forem entregues pela intcndencia.
III. Recolher, depois de acquiescencia do chefe da quarta
divisão, ao deposito da intcndencia, os matcriaes inserviveis
aos f.rabalhos da estr~da.
IV. Obedccee rigorosamento a torlas as disposições legaes
sobre rcccbiment.o, guarda, entrcsa c cscriplnrar;ão dos mat.eriaes a seu cargo.
V. Enviar todos os nnnos, até 15 dr onlubr.o, ao intendente,
uma relação, visada pelo engen!tPirn chdc da 'l" Divisão, doa
materiaes de llso corrente ncces2ae!os aos scrvir,:os da estrada
no anuo seguinte.
VI. Supprir com os materi~tcs :tere::;~arios, mediante pedidos autorizados pelo engenheiro chefe cJa .}" DiYisão, os d~
l)ositos parchles das ~ecçõcs da estrada.

CAPrruLo v
OA PRil\U:lRA DIV!SÍ\0

Art. 31. A' prirne~ra Divisão ealH1 o projccto do todas as
übras da inspeef:oria, a execnt:ão das extraord inarias custeadas
flOr r.reditos cspeciaes e a fiscalizat;.ão dos conti·actos da The
Rio de Janeir.o Çity; Improvements C" .. I.td. com o Governo
,E'ederal.
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Art. 32. Os ·encargos da divisão são distribuidos por duas
secções permanentes: uma de estudos e outra de fiscaliza~ão; e
uma secção de caracter transitorio, composta de pessoal em
commissão. admittido para c durnntc a execHçfio das obras ex1raoJ'dinnrin::::, Q'-1:1tH1o o mini~tro da \'inc.:ão c Obras Publicas
jnlg:nr nrers5ario.
Art.. ::l3. Ao engrnh~iro rhofc d~ d ~ í.i,ão cahc. alén. da.:::
~~ t t rihn ir,Rps do art. -5°:
I. O preparo das especificações technicns Lieee:-!~arias aos
Nlitaes de concnrrencia, contractos, ajnsLes c demais documentos que regulem as relações entrf' a in~pcdoria e te reei ros.
li. Entenrlcr-se directmnente com a cThr! Rio ie .Janeiro
cu..,. Improvements C'', Ltd.,> sohrr tndo qno cli7. rc~pei1n aos
~r~eviço::; com ella. contractndos e trnn5mittir-\hr a~: ·lr•cisões
do inspeetor.
TU. Approvar o~ projcetos das in:5tallaç0e:; domiciliarias
op e~g·of os. au !orizar a P.Xecnção das respectiYas canalizações
'' informal' os projcctos de modi.fica~.ão na rêde geral.
IV. Providenciar para que seJam cumpridas pela companhia us estipulações de seus eontractos, intervindo em todos os
serviços e exigindo a introdllcção dos mPlboramentos que se
fizerem necessarios.
V. Receber e providenciar para que se.hm, com nrgeucia,
attendidas pela companhia as reclamações sobre irregularidades em seus serviços.
VT. Visar todos os or~amenf.os e contas de serviços e
obras execufadns pela companhia, remettenrlo-os ao rirst.ino
conveniente.
VII. Intervir nag quc~tões entre a companhia c os particulares ou repnrt.iQões publicas, rnsolvC'ndo-ac; pr•la applkação
exacta da lei.
VIII. Fm·necer os elementos neeessarios :í 8-Pcrão 11~· Contabilidade, para a organizaçi".o do~ t.rabalhos que. 'em relação
á «The Rio do Janeiro City lmprovcmenis C", Ltd.» tem essa

secc,:ão.

_IX. Examinar e snbmeUr1· ao inspect.or os projecto,-;, memonas, ca.lculos, orçamentos, especificações teclmicas organlímdas na divisão e que dcpcndarn ele sua apr1rovação.
X. Conservar a rêde de esgolamento de nguas Jlhrviaes,
sob a administração do Governo Federal.
Art. 31. Paru. os serviços permanentes será o engenheiro
t~ Me da divisão auxiliado pelo seguinte pessoal titulado:
Em seu gabinete:
Um primeiro official:
Um segundo official;
Um terceiro official;
Urn continuo.
Na secção de estudos:
Um engenheiro chefe de secção:
Um ~ngenheiro aJudante;
Dons flesenhist~~ de i" classe·
'J'res desenhistas de 2" clas;;:.e;
Um terceiro official.
Na secção de fiscalização :
Um engen~efro chefe de sPcção;
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·cinco engenheiros ajudantes;

Um desenhista de 2• élasse;
Dons terceiros officiaes;
Um continuo.
Art. 35. A' secção de esttulo;:; caberão, se,:; a responsabi·
lidado do re.;:;pcctivo engcnhri m chefe:
I. Os estudos preparatorios neressnrios ans projectos de
canaliza~;õcs de agna e esgotos.
11. A organizacão dos projnclos, mrmorias .itl"'lificativa~.
calculas, desenhos e espcci t'icar:õcs techni•·~:s para c cxecw:üo
das obr:-ts da inspectoria.
III. A redacção das esp~ei ficar;õr:~ h~clmicas pih: a acquisição de materiacs empregados pela inspectoria;
IV. Os ensaios neccssar·ios para verificatão ela resistencia o qnalidado dos materinr.'.; filiO Jmjaill d;• ~·:~L' l'lllpregadus
em obras da inspectoria.
V. O parecer sobre todas as qucstõrs !Pr.hniras referentes á canalizações de agua e do esgotos.
~
Art. 36. A' secção de fiscalização, sob a rr:-~pnn~ahilidadr
'de sen engenheiro chefe de seeção, eompete:
I. Fiscalizar a applicação dos mafPriaes importados com
:isenoão de direitos adnaneiros pela «The Hio dn .Jaaeiro City
[[mprovements co, Ltd.'>, fornecendo os dado:; para a organização
da necessaria estatistica.
II. Prestar informações ao engenheiro cl!efe da divisão
·sobre as applicações da clausula 13 do termo de revisão de 30
de dezembro de 1899 e conferir as respectivas contas.
1II. Solicitar da companhia os esclarecimentos de que precisar e propor ao engenheiro chefe da divisão as vistorias
que julgar necessarias.
IV. Fh:caliznr a abertura e fechamento dos ~p-:nstocks»,
.scllando-os opportunamente.
V. Fiscalizar a execução de obras de ! esgotos nas via~
publicas, h<:.hitações e nas casas de machinas e conferir a~
respeetivag contas. :
VI. Fiscalizar o serviço do comwrvação e lim!)eza da
:rêde de esgotos.
VII. Conferir 31':1 contas que se referirem a obras exfraordinarias feitas pela companhia, por conta do Estado ou dr
pa1.·ticulares e fornecer á secção ne contabilidade os elementos de l}H~ ella precise para conferenci:.1. das contas ! semcstrac~ das taxas de esgoto.
VIII. Fiscalizar a remoção das lamas dos tanqncs de·
precinitacão, bem como o tratamento dag a~uus e e~!roto.
.
~X. Estudar os projectos de esgoto domiciliario, do pont.o
de VIsf.a da classificação que devo ser dada ao serviço, conforme ~e trate de casa nova ou reconstruida e, neste ultimo
caso, sr se trata ou não de revalidação de taxa, rcmetterulo
a nota das classificações ao destino conveniente .
. . .~. Dar parecer sobre os projectos de installações domiciharms rle esgotos .
.XL Ter a seu cargo o serviço de aguas plnviac~ e respPctrvo pessoal.
Art. 37. Aos engenheiros njnd:mf r:l-1 c:~b2:
_1. 1 Exa~ninar a~ rcclam~JÇÕt",g rc~laf.Í'i;-:1..; a r,hr:H em ('·\r·cur,~no, JH'il!Ildo as 11PI'Cs:;:;arias J1l'Ovl,l_!·,u,·~:ls :l(' l'llgeul~<:it'·\
1
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chefe da secção ou mesmo dircclamrnte á. companltia, em

caRo~

urgenf.es .
li. Assistir ás vistorias e proferir o snu laudo.
IH. Ve1ar pelo fiel cumprimento do··~ contractos rxisten·..
tp~ e levar ao conhecimento do engr.nh•3~ro chefe da secção
rts jnfraccões queichegarem no sen conhecimento.
IV. Executar todos os trabalhos, chl3Sificados na secção,
qne lhe cl~terminar o engenheiro chefe.
l
Art. 38. A secção de obras. de carne f cr transito rio, re~·r.r-Ele-ha por instruccões especiaes, expcdidag pelo ministro da Viat;ão e Obras Publicas.
CAPITULO VI
DA SEGUNDA DIVISÃO

Art. 39. A segunda' divisão tem a seu cargo:
I. A conservacão e guarda das florp,qfa~·, caminhos. pre(lios rusticos e urbaNos, pertencentes á UnH'io e administrado~
~)t11::t inspectorm, situados fóra do Districto Federal e a de
tntl~;;; ! as obras destinadas ao aproveitam,~nto dos mananciaeg.
a cJie extr:n1l10~. desde aq reprez::ts até a f'ntrada noR reservaf.orio~ de rlisl.ribuiçüo, comprehcndidos t·nft·c arpH~Jln.; obraSI
~oflog 'os encanamentos submarinos.
II. A execuç5,o dos trabalhos que tenham de Sf'r feitos
para o melhoramento ou o accrescimo de taes: obras.
IH. A medição e o registro dos volumes addu:dctos e Idas
~obras rios mananciaes fóra do Districto Federal.
IV. A conservação das installaçõe::; para a medição da
-:tgnn ar:Iduzida 'pelos cncan~mentos a seu cargo.
Art,. 40. Para attencter aos serviços a seu cargo será
n engenheiro ~hefe de diyisüo auxiliado pelos ~rgnintes
fnncclonarios:
Um engenheiro chefe de secção;
Dou~ conductores ter.hnico~;
Um pt>imciro official;
Um segundo official;
nou~ terceiros officiae~:
Cinco aflministrarlorP~ flc florP~fn:
Um armazenista;
Um guarda geral;
Um continuo.
Art. 4~. Ao engenheiro chefe da divisão compete, alérri
das at.tribuições do capitulo IH:
I. Enviar ao inspector a relação dos volumes ctc agua
adduzidos pelas canalizações, das sobras perdidas pnlos ma ....
nanciaes, os diagrammas traçados pelos mcdictores Vent.uri e
o registro completo daR observações mctcorologicas colhidas
pnlas estações da divisão.
H. Aecordar directamcnt.r com o ri'l~cnhoiro r.hefc da
1,• divisão a prestação de ~ervi(:ns da Es! rnda de ! Ferl'o Rio
d'Ouro aos trabalhos d~ i abastecimento. nw<liantc n preparo
de instrur';õcs que SC'l'ão approvadas pelo insnectnr.
I~I. Determinar as provir:fencias w~ccssarias :í. perfeita
r. r·npHia r~mnracão (lr nvm·ins eonserpwn! r'·; fl0. areid(•nf r.-; na~
t lllhas ! add•1cforas.
1
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Art. 42. Ao engenheiro clfefe da .'3ecção compete:·
I. Assistir as reparações que se tenham de l fazer nos
encanamentos adduc-tores e dirigir as obras affoctas ::í. divisão, zelando pela sua segurança, economia e rapidez.
II. Inspeccionar os predios, rJJpres:-ts, cnixns , rcscrvato-·
rios, florestas e caminhos, tomando as prov1dcnei:.: ..;; nccess3rias á sua limpeza e conservat;:ão e á vigilancia das captações.
IH. Organizar e apparelbnr as turma.3 de plantão, dn mollu
que scj::t rapida a sua acção em caso de urgencia.
IV. Verificar e remetter ao engenheiro ühefe da divisão:
a) a.s medições diarias dos volumes adduzidos pelos encanamentos;
b) o registro di3rio das ~obras pcrc~idas pelo:~ m~manciar.;;;;
c) os diagran11n:1s scn~anar~s dos medidores Venturi;
cl) os mappas nll:ns:1cs Lias ob~c-n:u:õ(\s 1:1rl f'orolog·icas na-:;
estações da divisão.
V. Yela1· pPla pcrl\•ila u•n:-:r·n·aefio cb:> encanamento~
addnrtnrr·~;,

pi'IJ\·id••iwi:nl,!n para a rt•parnr~ito nr.!.;"enl.n de :-:;uas

obras dl) sf'gllt·atlr.:a r• rropot• ao l'tlg·;·nlrtil'•J r·lrdc r':l di\·i:.;ii:J
a constntctil" da.'; qlle ~;pj:u 11 1'L!Cr>.-.;saria~.
VI. Enviar ao engenheiro chefe da tlivHio os af.lp-;tndo-4
de frequencia o as férias de png:unento elo JW<;;o:ll di:uista e
jornaleiro Roh suas ordens.
VII. Assistir aos balançaR det.r.rmi nadtF nog d('posil o:-:; d.1
divisão, verificar a existcncia dcs: rnal f'l'i:H•:-; r!t~ m·g·rc.nia. e reclamar do engenheiro chefe da di vi:-;fío a:-; pt·uv idl~ncia::; pa•·n
os necessarios suppl'imentos.
VIII. Autorizar os pedidos p:wa sahid::1 dt:'- rnatr:riaes rlo~4
depositas da divisão e propor ao cng·enlwiro thefe a cnfl'ega
á intendencia dos imprestav~is aos sorYir,os.
IX. Apresentar até 31 de janeiro, ao engeli.heiro chefe da
divisão, o relatorio dos trabalhos executados no anno anterior.
X. Apresentar ao engt)nbeiro rhP f c da divisão todos 03
dados nccessarios á organizat;uo clac; ins!.rner:;õcs ctne devew
reger os serviços a seu cargo.
Art. 43. Aos conductorcs technicos eonmctcm os t:.·abalhos topogrnphicos, a vigilancia permanente
estado de conservação dos encanamentos ~ prças ac~es~orias, a direcção das
turmas de rrmarac:fto e modi.fi uu~õe.~ nreessarias e a fiscalização das que forem executadas por conlr~etn ou tarefa.
Art. 44. Ao guarda geral compete auxiliar os sc::·viç'os dG
reparação, dirigir as manobras orclinarias c accidenl aPs necessarias ao rrgnlar funccionamento cJa;, canalizações.
Art. 45. Aos administradores ele florestas pertence: zelar
pela conservação das florestas protectoras do~ m2nanciaes, sua
vigilancia, reparar as cercas, homfeiLori::s n caminhos; aviventar divisas c prestar lodos ns drn':lj~; 1.!.0!Tir;os nf'ee:,sados
aue lhe forem d0fPrminndos pelo cngr'nhPil'n !'l!r>fr~ fie scr·r,fio.

do
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pela inspectoria, sitos no Districfo Federal c a de todas a.;
obras destinadas ao aproveitamento dos mananciaes nclle existentes, desde as represas até os rcservatorim: dt~ distribni<,:ãn.
JI. A conscrv~cão das obras dcstin::1da:.; ~·l ,Ji~l,·i1wif'i"ío d,~
ngna até os menores cnermamentos pnblicos.
..
IIJ. A execucão cl.os trabalhos que {t~nham de :::Pt' l'PiltH
pnra o melhoramento on accrcseimo de lucs obras.
IV. O concerto e a aferição dos app~1n•!hns nwtll(ltlJ'(•~
[(hydromei,ros), bem como a SUa installRC:ÜO, Stlbst itu icfin, rei Í·
)·;~da e limpeza.
V. O serviço da parte publica das deriv:1~:õr~s dnrnir~ il iarias, bem como 3 fiscalização rlo seu ftmc,~i~,n:tnH·nto, a le~L:t":t
c o registro do consumo dos hydrometros.
Vl. A fiscalização do scrv1eo da par'te privaria dns lkl'i
var,ões domiciUarcs, ele arcôrdo com o n·~~nl::1m(•nlo c as in-·
f'! t·uc~ões em vigor.
VII. As providencias immediat.as que, espontaneamente
ou a JWilido dos in lcressados, devam ser tOJJI:lrlas para conigi ,.
viclos, fnlhns, ou irregnlaridadfls exisfPnte~ no snf)prinH~nf .t
de
~1~

n~!'Wl.

vnr.

A tlil'ecção dos Sel'Vicos de movimPnto c rla offieina

l'f•,paJ·açfio de vchiculos da inspectoria.
Ad.. 'r7. Parn. a rralização doR ::;r.rvif:os a srn f'fli'A'O for:i
a rlivisfio nove sec~ões, dirigidas cada uma por nm cng~nhci··
d(~ sccç~1o.
De~ tu~. r•i I o, dpnc;m i nada~
Cdnven;Pn!rs :w ~crvi~·o. ~~ juizo

:!'o c1wr.:;

disl f'icto~. eum d(>limitae0cs
do inspeetor, destinam-se ao
trabalho de distribuição de agua: e a nona, denominada secção do <<hydrometros e officinas» destina-se aos encargos dos·
itens do artigo precedente, relativos a estes dous serviços •.
Art. 48. Ao engenheiro cl"!efe da divis3o compete, além
das attribu içõe3 do art. 5°:
I. Enviar ao inspcct.or os resuHaclos das medirões dos
volmn:>s nddn?.iclos rc1a~ ranalizaf;õcs, das sobras 'perdidas
pelos manarwiae::::, c~~' diagrammas l.mçados pelos apparelhos
«Vcnturi» e o rrg·istro eOtnJllcto das observn·~f.·l1~~ mctcorologicas, feif:1c: n:1;;; c:~lnçõf':i a cnrgo da divisão;
II. Enviar :i secção d;~ contalJilidado o~ arrolamentos
mensncs das coner~~:::ões de ngua. nor penna e por hydrometro.
a~~hn como o~ da~ baixas rl0~sr:.; :wr,arelhc;,.
Art. 49. Para a rxecur:fi.o rlo::. servicos ennmerndP ~ no
art. ~6 ter;'í o cn~rnllciro--t'lJnfe dn divi"fín o ~egu in h~ pessoal~

a) Em seu gabinete:

Dous condnctorcc5 technicos;
Um primeiro official;
Um segundo official;
lfm terceiro official;
lJm continuo.:
b) Na S('Cção de hyd,·onwlr0:.; e nfficinas:
Um engenhPiro-cbefP dr ~Prçiio:
Um primeiro official;
Um segundo official;
Cinc•o terceiros offiriaes;
Um :nmnzrnista.

é) Em cada oistricto:
Um engenheiro-chefe de secção;
Um ~narda geral;
TTm armazrni~ta.
a)' Quatro administradores de floresta.
Art.. 50. Aos engenheiros-chefes de secr;ão compete:
I. Dirigir e fiscalizar assiduamente os trabalhos a seU:
cargo, distribuindo-os pelos empregados e, bem assim, admittir
c dis,pensàr o pessoal jornaleiro c operario que lhes estive1•
subordinado.
li. Enviar ao engcnht~iro-chr r~'- n1 rlivi..;;fi_ti os att~stados
de freQtH'lW.ia d0s funcdonarins c :-~s férias d~ p3garm~nto do
pr!-:~O:ll diarisf:1 soh snas ordens.
l1 r. Pl'onor :w f'll!!l'!lhPil'n-dH·f'l' 11 divi~~f;l) os Tnt'lhOl'3mrnfn"l m1r inl!r.nr f'onvrniPnh-.~ nnc: ~r''''-'i<·o,~ a ~f'll car!Z'o.
IV. Cumprir e fa?:P.r cumprir aR ort1ens c instrueçtses dos
MUS superiores.
V. Jnfo!'mar. com nrrstf'7:1. 1o· h"' n::-: nrUrõr~ c p:1neis
em t . . ~.n'=itn -prht · ser.çfio.
·
·
VI. Requisitar do' engenheiro-chefe da 'divisão providen...
c ias para ~upprimcnfo de mat,criacs aos rlcpositos da secção.
VII. Autorizar a sahida f]p, mafPriafl~ do deposito rla ser~~íio. nnra ll nt.ilinP:-10 nrH t:~·r·vh·nq :1 <::t-.11 rargc.
VIU. Provid<~m·.iar para f!llO tr:das :ts despe1.as dR seccão
se.iam registradas. de accôrdo com as im;trncçõeg expedidas
pela secç-ão de contabilidade.
IX. Enviar ao engenheiro-chefe õa divisão as notas de
rleRpezas feitas por conta de terceiros, qnc devem ser pagas na
thesouraria.
X. Apre~pnf3r ao flTigPnhl"irn -r•h0f.-. rh fli';1~fio alr 31 d~
J~n~il'O o rP-lrtforio minncinc:n dn<:! tra1·mnl0~ e <>ccnrrencias
de sna !=rr(':io no annn anterJor.
Art. 5·t. !·.'/~ .-Ji~~trido~. snh n rpc-r-.rm~f\llilidaric do cn~f'n h~irn-rhl"f~ ri~ ~''!:'í:ão. f'nmnC'fe:
·
' ·
I. Providenci3.r para que snjam P"XJ~cnfac!o::;. em tempo
lwoprio e de acc~rdo com n~ instrnrrncs em vi~or. os trabalhos de assentamento. snhstilnirãn. rPtirada. dP~obstrncçrw dos
ramaes domiciliares e dos rrs.pcrfivns npparelhos accesMrios.
inelu~ive os registros dP pcnna e ns h~rcfrometros.
II. Attender. orovidenci:"lndn rom a malor nrg-encia, ás
Queixas e reclamações contra a fnlta c.u ir:-r:r.>;n!n.ridade na
di::::t.rihu]('~o rJe agua.
IIJ. Organizar e manter f\J•l ti'~ n rrg-i~1Yn. Pm livros pro'nrios, da!? concc~~i5r: dE m:;o e ~~0so ds agu;:, 0erivada dos encnnamentn~ do district.o.
IV. Fiscalizar o cumprimr-nto das insf.rncções PXP~fHdag
nelo inRpednr para a in~pcc~fí.o das nGrfrs internas das canaliza~õr~ rlornir,iHares.
·
·
V. Executar og tr!lhnlhns au"' t,-.nham de ser fetfos para
o mPlhor:nr:enf.o e o ::tcrrescim8 das obras a seu cargo.
vr. Con"ervar ~ prrpurar o::; pronrio~ nadonaes a cargo
da In~n0rtnria. c::if.nalios r::!. arRa. elo districtn.
A r L 5?. A' seccão rln hydrornef.ros e officin1s, srb n re.gponsahilidade do engenheiro chefe. compet.e:
I. Providenciar com a maior lP'g:Pncin. ,junlo ao enge-
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nheiro chefe da divisão, para que sejam retirados, substituidos e remettidos á officina os medidores que não estejam em
bom estado de funccionamento] afim de que sejam devidamente reparados e aferidos.
TI. RcmeUer aos districtos os hydromel.ros concm·tadm; (\
a ferirlo'-1 TH' officina .
UI. Enviar ao chefe de secção de contabilidade, por inf Prmedio rlo ~ngenhciro chefe da divisão, o registro dos consumos medidos. para a organizaoão das respectivas contag.
lV. Dirigir os trabalhos da officina de reparar;fí.n llr- velticnlos, providenciando para o concerto destes.
V. Vnlar pelo cnmpriment.o 4las inst.rncções sobr~ os serv it:os das officinas que forem e:x;pedidas pela 3 .. divisão ..
VI. Organizar, annualment.P. uma relação de sobresalentes
usados nas officinas e necessarios aos serviços que, sendo
objecto de patente, só possam ser fornecidos pelos fabricantes
ou seus represenf.antes legaes.

CAPITULO VIU

Ar! .. 5J. A' quarta divisão r-ompo te administrar a Estrada.
Ferro !tio d'Ouro.
Art.. 54. Os scrvieos rln: :Estrada distribuir-se-hão por
tres fecçc.es:

de~

.of• ~~r,,.:'ín- "~mini~trnGfín CPnfr~'.

2" secção- Via permanente e officinas.

s·

!'('C('.fiO

--Trafego e locomoção.

~n,.1;ftn fi".~- snh !1 1mmerliRta rlir41lehcfc ria divisão. Cada nma r1ns outras
sr·r·:í. dir·igida por um engenheiro chefe de secção.
Art.. 5(). Ao engenheiro chefe da divisão compete além:
lln~; ai f.r·ilmirõcs do capitulo III:
I . A organização dos horarios de trens, a serem submet( it.lo;;; !\ nopt·nvaGfio d0 in~pent.or.
II. A interpretação das tarifas e o estudo de novas oU:
modificações nas existentes.
III. As decisões das reclamações concernentes aos serviços da Estrada.
IV. A applicação ás pessoas estranhas ao ser_viço da Es1ntda das fH~nas e-stabelecidas no regulamento da. Policia das
!.sttn.d:1·; df.J Ferro.
·
V. A assignatura dos passes permanentes expedidos pela
lnspr!'f nl'ias para aquelles que teem direito a tal concessão,
JIPlos l'l·~·uJamPnf os c confrartos ou disposições de leis em

'Ar·t.
rrno rln

v!gur.

!')!).

A .,,rim"ir"

~ngcnheiro
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'Ad. 57 •. Pára a execução !lOS ~~~rviçoR a ~Cll
divisão o seguinte pessoal titUlauo.:

cargo

t.erá ·à

Um ('Hgenheiro chefe de fliYisfto:
Dous engenheiros chefes dC' serçi'io:
nm a;iudante da via permanenh~;
Um ajudante do movimento;
Um ajudante do tr·afego;
Um ajudante da. traccfto;
Um chefe de officina;
Um segundo officiat;
Tres terceiros officiaes;
Dous armazenistas:
um: continuo. os agente~. maehinista~. me:;f.reE: de linha.
mestrn de officinaJ, guarda-fio. eh~fes dr· trrrr, enm:tnnh'' rto
quadro qnr. arnrnpm1ha este regnlamPnto.
Art. 58. A' primeira secção compete:
T. O expediente e a correS))ondenr,ia o f fie- ial na diYi~ão.
II. O lancamento dos contra c tos c ajn~tr3 que inte>1·~ssem á Esf.rada .
UI. O aRRenfamenfo do pcs~oa! diari.;:la I' jornaleiro d,1
Estrada.
IV. A guarda e conservacão do archivo da divisão.
V. A organização do attestado de freqnerlcia do pessoal
titulado c das frT'ias do pe~~nal cfiarista e jornaleiro da Es-

trada.

Art. 59. A segunda secção tem a seu cargt, a conservação
ordinaria f' exlraordinaria da linha. edificios e a direcdio das
officinas rlc repararão do material rodante da .~st.rada. ·
Esses serviço~ serão distribnirlo~ pPla~ f res :mb-~cc~;ões
seguintes:
I. Escriptorio Central.
li. Via permammt ~ n rrlifkios.
iJJI. Officinas.
Art. 60. Ao engenheiro chf!fn ela 2" s ~cção compete.
além das attrilmiçõrs do art.. 50 drste regulamento:
I. Assistir e dirigir ·as reparações ·que haja;m fle ser feita~
na via permanente da Estrada, de modo a e-vitar quando occorrarn ae'Cidentes, grandes interrupções do traiego.
n. Dirigir a eXJeeução de obras novas on fiscalizai-a~,
quando cont.ractada1s.
IH. Organizar as turmas df-l com;rrvaçãü da via permanente e localizai-as nos pontos mnis ronvcHient.m; aos seriVicos P á saude do pessoal.
IV. Communicar. diariamentf', ao engenheiro chefe da
Clivisão. em boletim especiaL as occorrencü11s prineipaes do
dia anterior.
V. Supcrintenrler, pessoalm"'nte. o<:; Sf'l'V:;oos fi rmrg-o rlo
eseript-orio central da e.eeção.
VI. Organizar os planos geraes rte f'Xt'C110ão, orc:amenf.os
e especificações para as encornmenrlfl" de material rodanf19
e sPns accessorios.
VII. Superintender os trahalho::; a cargo das officinas.
Art. 61. Ao ajurlant~~ da via p0rmanenfr.. compete:
I. Disfribuir o~ servico::: pelos mestres de linha.
1
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11. Fi:;ealizar o trabalho dus turma::; de con~.erva(:·ãO da
li1:lta L' das obra~ uc reparaçã•J dos ct.lificios da Eslrada.
Jrt. 1-'azcr os pedidos dos nHtlt•I·ial's tpte devam se~ em]Jrc:;adus IHIS serviços da via pormancn1 c e reparaç,ao de
l'dil'icios.
l V. Organizar o ponto du pes::;ual jornaleiro sub suas
1q·d •_·n~;.
V. Propor ao engenheiro chefe da secção os elogios ou
a.-; !)C!Ptiidade:-; cabíveis ao vc~:;oal jm'naleiro sub suas ordens.
VI. Cumpril' c fazer l:nmprir as ordon~ do engenheira
cl!L·:·L' da secçã.o.
1\rt. G'.?. _\o ehcfe de officina compele:
I. Distribuir os serdcos pelos operarios eS})ecialisLas sob.
suag ordens, de modo a apr.oveitar pela melhor fórma a aptidão
ele cada um.
II. Pruvhlcncim· pam que os sct'Yi(~o~ de ruparat;ãu, montagr'Ili', construcção e roconstrncção de loconw-tivas c caiTOS
~e,iam feitos c um perfeição, IE'cstcza c econorriia.
UI. Pt'flVidPneüu· junto ao t•ng·,~nlwit·o dH·I'e da secção
Jlam o forw~<·.imento do~ mal <'riae::; ncecs:-:al"ios ao;; serviços
•la o ffieina.
JV. Fm·net'f'l' lodn:-; u~ t•lc•tJtf'lÜn~ lli'•'c>:-::-;aeios ;i prrfcita
t'.:'Cr ip!ut·a~·ãu do moviHEml.o das , tHit•i ua~. 1:11~ m~tldtl:-l exigi'!,,.., ]H' la 'ii.:C<_;fío de eontahil!dade.
\~. Prn!Jlll' ao eugcnbeiro ehdc da ~wt·•;fip a~ penalidades
a applicat· :w 1w-:sual ,..;oh suas ordl~ns ~~ l<·,·at· ao sett conhel:imcllf,o os ::wfos nwn·ccdtl·J'I.) ..;; tln elogiu.
VI. J>r·t·sl ar ao t~llgPnhcir•) elwf,. da :-;··~·,·fio I oda:-: as in-l'nl·mtu;ík:; que lhe Jorelll exigida:;;.
·
Aef. li:L _\ lere eira secção t ent a ::if'll e a ego os serYiços
d1~ l.rafeg·o e csla\)Õcs. o movimenf o. lclegTUllho c tracção, bem
como a conservariio de inst.allaçõPs f'lectrica~, de qualquer natureza. pcl'lnnccntes ú iHSIH'el.oria (' mat·gi 11aes ús linhas da
estrada.
Esses sl'l'vir·o::; são di s!riiJU i elo~ pelas quatro sub-secções

seguintes:

•

I. Escr.ipl.orio Central.
li. 'frafego.
lll. Tracção.
IV. Movimento e telegTãpho.
Art. Glt. Ao engenheiro-ehcfl' da f err,.ira secção romrwl.e, :tl1~m das aUrHmieõf!S do nr:t. GO flcs!'~ n•gulam?nto:
I. Promover o processo para apurar irt·egularülades no
SCI'Vif.:O e organizar os nccessarios inqtwril os para descobrir
as mercadorias extraviadas e os respectivos responsaveis.
II. Collaborar cmn o engcuhPil'o chefe na or.ganização
dos horal'ios c instrucções vara o nwvinwn1n elos trens.
UI. Dirigir todos os trabalhos de conservação das instaila1:õns electrica~ da inspeehwia nlc.u·giHHPS ft ~~strada.
IV. Dirig·ir a exeeução de obras novas ou Jiscalizal-as
q tiando contractadas.
V. Gommunir;ar tliarianwnfJ) ao ongeuheit·o-chcfe ela di\ js:lo, mn boletim, as oeenrreneias do nia anterior.
VI. Snperintendcr, pessoalmente.. os serviços a cargo do

C:-3\'riptul'io central da secção.
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Art. G5. Ao ajudante do trafego compete:
I. Fiscalizar os serviços das estações, não só quanlo á
organização dos despachos e recebimentos de mercadorias,
.servi co de passageiros, como manobras c despacho de tren~.
ll. l 1rocessar as ilTBt,ularidadcs que se derem nos serviços da::; estações, tomando as providencias precisas para sanal-as ou propondo ao engenheiro chefe ua secção as que
estiverem fóra da sua alçada.
IH. Providenciar, nos casos de accidentcs, em relaçJ.o á
comm10didade dos passageiros, baldeação·, ou arrecada~~ãu das
mercadorias.
IV. Propôr ao engenheiro chefe da secção as penalidades a applicar ao pessoal .sob sua jurisdicção ou levar ao sou
conh~cimcntu- actos dignos de elogio.
V. Examinar a escripturação tias estações c informar os
rrocessos sobre a Tenda da Estrada, iniciados pela Contado:r-ia.
VI. Inspoccionar o modo .por que são carregados os carros,
evitando que sejam damnificados pelo excesso on mil distribui':.ÜO da carga.
VII. Colher os dados e fazer pcsquizas para o descobrinwnto de mercadorias extraviadas o dos respectivos responsa.vcis.
VIII. Prestar todas as informações que llle exigir o engenheiro chefe da secção.
Art. 66. Ao ajudante da tracção compete:
I. l''iscalizar a distribuição do pessoal .c ua.':i mach i na:1
Clfl serviço do trafego.
li. ~'iscalizar os trabalhos de conservação c lin:,veza das
madünas á disposição do trafego.
I li. Zelar p·elo material de co11sumo Jof-' scrviç,os a !->Ult
cargo c pela exístencia de combusLivel e matcriacs de luhri~icacão, em quantidades nccessarias aos serviços.
IV. Prestar UD engouheiro chefe lia secção todas as i !lformações que lhe sejam exigidas.
V. Propor ao engenheiro chefe da secção os elogios a
~azcr ou as penalidades a applicar ao pessoal sob suas ordens.
Art. 67. Ao ajudante do movimento compete:
I. Cumprir os itens I a UI do arLigo ant,crior, em relação
aos carros em serviço do trafego.
li. Fiscalizar a execução dos hurarios c das inst 1 t·uc~~õus
para o movimento dos trens.
UI. Fiscalizar O·S servir,os de reparações ligeiras nos carl'OS em serviço do trafego. •
I V. Fiscalizar a composif;ão c a eurga Jns tn·ns, I nndu
Clll vista O estado do material.
V. Installar, reparar c inspeceionar as linl1as e appa~·elho~ lclephonicus c tclcgmplticos da Estrada.
VI. Installar c reparar os apparclhos destinados au
COi.1n.. tiDO UU

CUCI'gia Cledrica

Clll

todos

US

Uepadamcntos UU

Estl'<1:1a.

V!I. Conservar c reparar as linhas telephonieas c tulc-

grapl!!ca.-: da lnspcclot·ia, marginaes ú Estrada.

VILI. Conferir as contas de consumo de energia electrica
.cn-: lodos os departamentos da Estrada.
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IX. Propor ao engenheiro chefe da secção os elogios a fazer ou penalidades a applicar ao pessoal sob suas ordens.
Art. 68. As dcspczas resul1ant es dos servicas a cargo (~a
Cuntauoria e do Alrr..oxarifado Ja Estrada de JTcrro do Rw
d'Ouro, depenüencias da secção de contabilidade e da i!ltcndencia, respectivamente, scl'fío levadas á conta. de custeiO da
ucspc1a geral da Estrada.
1

CAPITULO IX
l'HOVlMEN'l'O DOS CAH.GOS, SUBSTITUIÇ.~O DE PUNCCIONAH.IOS, SEUS
V·ENCIMENTOS E VAN'rAGENS, DIREITOS E OBRIGAÇÕES

Art. 69. Será nomeado:
a) mediante decreto oo Presidente da rtepublica c em
cnmmissão, o inspector, nos termos do art. 3° do presente rcgnlamento;
b) serão nomeados ou promovidos:
Por portaria do ministro da Viação c Obras Publicas os
funccionarios das seguintes escalas:
De accôrdo com o merecimento relativo aos candidatos:
:Escala A - Engenheiro ajudante, engenheiro chefe de
secção e engenheiro chefe de di v isão.
Escala B - Desenhista de za classe c desenhista de 1"
elasse;
c) dous terços por merecimento e um terço por antiguidade, sendo o accesso aú cargo mais clevajo unicamente
por merecimento :
Escala C - Terceiro official, segundo official, primei r·o
offidal e chefe da secção de Expediente;
Escala D - Agente de 2a classe, agente do 1n classe, agente
especial, ajudante de trafego.
Escala E - Chefe do trem de 2" classe, chefe de trem do
1" classe e ajudante do movimento.
Escala F - Machinista de 2a classe, machinista do i" classe
e aj ndante de traccão.
Escala G - Mestre do linha (je 1a classe c ajudante da
via permanente.
Escala H - O chefe do officina;
ll) mediante livre escolha do ministro da. Viação e Obras
Publicas:
O chefe de Contabilidade, o intendente, o ajudante de intendente, o thosoureiro, os contadores, o archivist.a, os armazenistas, o almoxarife da Estrada dE.: Ferro Rio d'Ouro; os
c.onduetorf~S fec·.Imicos, sú podendo ser nomeados brasileiros,
(lllll possuam titulo uc engenheiro; os administradores de flornsl.as c! os guarous gm·aes. ]H'Cfc~t'idos os empregados da inspcdor·üt que tenham rcvclatlu aptidão e maior mcrecimcBto I>ara
u ('at·go a prover;
e) de aecôrdo com a classific~aefí.o ohLiua em ':oucurso
}luhlic·.o do admissão, os eng-enheiros ajudantes c os desenhistas
d1~ ~" class<.', ohservada .quanto úqunlles a condição do art. 71;
e. de accôrdo com a classificação obLi~Ja em concurso rntrc os
_diarisf as da inspectoria, os terceiros officiaes;
mediante portaria do inspector:
De accôrdo com a classificação obtida crn concurso entrQ

n
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u::; diaristas dos re::;pectivos depal'LanwnLo::;,

u:-; agentes de

::1" classe, chefes de trem de :J" c.lasse, maehi11 istas de 3" clas!:::le,
mestre de linha de 2" classe e mestres de ofl'ici na, tiUe, respeolivamcnte, concorrem ás vagas de agcnt.c de 2" elasse, chef,}
de Lrem de 2 .. classe, machinista de :2" dassu, uwsLre de lmha

de 1n classe e chefe de officina;
y) exclusivamente por merccimenlü, o J>Ol.'leiro, csüolhido
eulre os contínuos c correios da inspccluria.
Paragrapho uuico. Os lugares de coneios c contínuos
::;erão preenchidos exclusivamente por serventes ela inspectoria, que tenham mais de dous annos tlc cffccLivo serviço no
cargo; o logar de guarda-fio é de livre escolha do inspector,
lmlrc os diaristas da inspectoria de melhor aptidão c merecimento comprovado.
~\r.t. 70. A inscripção para cada t·oneur:-:n ~cr(t aberta,
por ordcnt elo ministro da Viação c Obras Publicas, logo que
se dê a yaga do cargo respectivo, realizaudo-sc as provas,
lH'lo ntenos, 60' dias derl'Ois da inscripção.
§ 1."' I>ara cada cone:ur,sn o in:-:pcctoe numearú uma banca
examinadora. composta de tn•:-; n:emhro~, que~ organ fzará o
programma das questões solll'e qnn YN"saeão a:-; JH'uvas, assim
co1no as instruc~;.iJcs a que dl'YI~rú oh1~del'l'l' a sna realização,
sendo pnhlicado no Dim··io 0(/'icial n nwsmn progl'annr::a, corn
anteecdenria <k 30 dia~, para ctJt~lll•cinteit!u d1~ todos o::; candidatos.
~ ~-" Cada questão d1~Yc sPr formulada dn mudu qun os
ranrlidat.os pos.sam J'r:-;olvcl-a no nw~ntrJ dia ~~n: qw) Jôr lJl"Opm;ta.
§ 3.

Os concursos vara o cargo dn engenhcit·o-ajudante
Yersarão sobre projectos c orçamentos de obras hydrauli~as c
al'chitectonicas de uso corrente; para o cargo de desenhista
de 2" classe. sobre os descmhos de si as ohras, notões de geometria elementar, desenho topographico, projecLivo f~ figurado.
§ 4.0 Os concursos para o cargo de 3° official versarão.
sobre questões de lingua portugueza, redacção official, con1abilidade, arithmetica c dacLylographia.
§ 5. Os concu:r:sos para o cargo 1lc agente de 3a classe
versarão sobre as mesmas materias indicadas no paragrapho.
anterior, excluída dactylographia..
§ 6. Os concursos para o cargo de chefe de 1rem de 3"
classe versarão sobre elementos de lingua portugueza, redacçãu
official e arithmetica.
§ 7. Os concursos para os cargos de mostro de officina.
e de machinista de 3a claSf:;P Ycrsarão sobro qnestões praticas
dos respectivos officios, ah~m de provas rudimentares sobre
as quatro operações, leitura e cscripta.
Art. 71. Só serão admittidos ao concur:-3o para engenheiros-ajudantes, brasileiros com fitnlo de engenheiro civil
reg·islrado na Secretaria da Vjaç:ão c Ohras Publicas ou eom
carta, igualmente registrada, relaliva ;í. especialidade de que
se occupa a inspectoria, passados ou J'eYalidados por uma das
escolas superiores do paiz, reconhecidas pelo Governo Federal.
Paragrapho unico. OH eomluef ores tPchnicos que satisfaçam as condições deste artigo e contem dois ou mais annos
de effectivo exercício no cargo, poderão ser nomeados engenheiros ajudantes, independente do conem·so de que traha o
0

0

0

0

art.: 70, § 3.

0
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Art. 7':2. Os candidatos ao coneurso do admissão, para que
se possam inscrever, deverão apresentar:
I. Attestado medico que prove não soffrer o candidato de
qualquer molestia transmissível.
II. Attestado de vaccinação contra vario la.
III. Certidão de capacidade civil r de cdadc menu r de 35
annos, quando estranhos á inspectoria.
IV. Folha corrida e caderneta de reservista, ou certificado de alistamento, quando s.eja o caso.
V. Documento que prove a nacionalidade brasileira.
Art. 73. ü merecimento será apreciado pela somma e importancia dos serviços prestados pelos funccionarios, a!3sim
como pela assiduidade, diligencia e capacidade revelada~ na
execução de taes serviços.
Art. 7 4. Os funccionarios eu carregados de pagamento:=,
arreradação ou guarda de dinheiro ou materiaes da inspectoria
devf)rão prestar, em dinheiro ou ti tu los da divida publica fedPrv I, as cauções especificadas na tabella seguinte:
Thesourciro.
. ....................... .
Intendente. . . . ......................... .
Ajudante de intendente. . .. .............. .
_\lmoxarife. . . . ........................ .
..\gente especial. . ........................ .
.\gr,ntn::::, armazenistas e chefes rlc•. t.rem ..... .

10:000$000
6:000$000
"': 000$0010
·1 :000$000
3:'0:00$000
"!. :000$000

ParagTapho nnico. A labella constante do pre~entc artigo
revisf,a triennalmente, podendo as cauções ser modificadas a juizo do ministro da Viação e Obras Publicas. Neste
caso, a nova tabella deverá ser submettida ao registro do Tribunal de Contas, de conformidade com o art. 850 do regulamento apprm·ado pelo decreto n. 15.783, de 8 de novembro

:)el ú

de 1.922.

Art. 75. O thesoureiro e almoxarife proporão ao ins.peetor as pessoas de ;ma confiança que devem ser nomeadas,
em commissão, para os cargos dos respectivos fieis, ficando
aquelles funccionarios, desde a data de nomeação de taes pes:.:oas, rcsponsaveis pelos actos dessas, quanto aos valores eonriados á thesouraria e ao almoxarifado da Estrada tlc Ferro
Rio d'Ouro, considerando-s·e tambem como garantidoras desta
1 esponsabilidadc as cauções correspondentes de rruc t.rata o
art.igo 74.
Art. 76. Nos impedimentos temporarios, não excedentes
de :30 dias, serão substituidos, por designação:
a) o inspcctor por um dos cngenheirn:-;-chMes de divisão,
;i escolha do ministro;
b) cada engenheiro-chefe dt~ divisão pelo
t•ngunheirodwfe de secção, que o ministro designar:
c) cada cngrmlwiro-chefc de secção pul' un1 engenheiroajudante, e este por um conductor teclm ieo qun satisfaça as
~~ond içõcs do art. 71, ambos designados pelo inspector;
d) o ehde tla secção de expediente c os contadores por
primcil'os oHiciacs dos respectivos departamentos; o ehefe da
..:r~cção de contabilidade, pelo eontador mais antigo;
J..eis de 1921- Vo1. IV
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e) o intendente pelo ajudante, o thesoureiro e almoxarifc
da Estrda de Fe.rro Rio d'Ouro pelos seus fieis.
No caso de impedimento t.emporario superior a 30 dias,
.as designações de que trata este artigo :;crão feitas pelo ministro.
Art. 77. Sú o inspector, os engenheiros chefes de divisão e os chefes de secção, e o intc.ndenLe estão isento~5
da assignatura do livro de ponto, que deve haver em cada
departamento, encerrado em cada dia pelo funccionario presente, de ordem hierarcVtica mais elevada.
Art. 78. A concessão c o gozo das licenças e das férias
annuaes, os descontos por faltas, a cstahilidade nos cargos, a
aposentadoria. o montepio, os direitos e obrigações d_os !'11l1ccionarios da inspectoria obedecerão aos preceitos geraes da
legislação em vigor, vara os fnnceionarios publieos civis c ús
disposições cspeciaes contidas no regulamento da Secretaria
de Estado da Viação c Obras Publicas. devi·damcnte adaptadas
a cada caso, sendo a inspectoria, para tanto, equiparada ás dircctorias gera1~3 daquclla sccrctaeia.
Art. 7D. CompeLem aos funccionat·ios da inspedoria os
f'encimentos estabelecidos na labella annPxa ao presrnte n~
gulamento.
§ 1. o A concessão de diarias aos funccionarios titulados
da inspecloria, que. por necessidade provada, dos serviços a
seu cargo, tiverem de permanecer afastados do local de suas
funcções normaes e forem, em consequencia, obrigados a dPspezas extraordinarias de alojamento e alimentação, regerse-1m 11elo disposto '!lOS artigos ns. 396 c 39R do Regulamento
Geral de Contabilidade Publica. approvnrlo pelo decreto· iiUmero 15. 783, de 8 de novembro de 19?3.
§ 2. o Os empregados titulados. os jornaki rus da iuspcer oria residentes em logar servido pela Estrada dr Ferro Rio
d'Ouro, quando por motivo de molestia dc.vam retirar-se para
outros pontos da mesma estrada, terão passes livres concedidos
pelo inspec·tor. A's pessoas da familia tlo empregado o inspecf,or
,poderá fazer igual concessão, r>m caso tlf~ viagens motivadas
por moles tia comprovada.
§ 3. o As pessoas da família do empregado, que residirem
sob o mesmo tecto e sob a mesma economia. terão direito au
transporte com 75 ~ de abatimento. sendo que os rueno!'cs
terão transportes gratuitos para frequencia de escolas e fabriml"d, mediante attestado dos respectivos professores e patrões. Os passes concedidos a empregados, para viagens motivadas por molestia, darão direito a transporte gratuito da
bagagem.
§ 4. A inspcdori~ dar:í a:-~siRtencia medica aa pPs:::O<ll
l'esidcntc. em zona insalubre, podendo o inspeetor. para t.anto,
pagar os servicos profissionaes de mil facull ativo, pela dotacflo
vropria do or<,:amento da de&peza.
§ 5. Nos Jog-ares palustres, onde fôr abo'nada a gratificaçãd de 20 o/o do:3 vencimentos a empregado-s da E-.;tralia ti"
:b"'erro Hio d'Ouro, far-se-ba a mesma concessão, tambem ao
pessoal da inspectoria que nelles trabalhe permanentemente.
0

0
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CAPITULO X
DAS PENAS DISCIPLINABES

Art. 811. crs empregados da inspecloria. nos casos de negl i~fmeia, falta de cumprimento de devcecs. desobccliencia.
dt':::.respeil o ás ordens de seus superiores hicrarchicos, ausencia
sem causa justificada. indiscreção em materia de serviço, ficarão sujeitos ús seguintes penas disciplinares:
a), advertencia;
b), reprehensão;
c) , suspenf:ão;
d), demissão.
Al't. Rf. O inc::prr!or poflcrá impôr qualquer rlrBias penas
no~ cmprPgarlüs de sua nomeação e até a de susw'nsãn pot· 30
dias aos de nomeação do ministro da Viação c Obras Publicas.
Art.. 82. Cabe aos engenheiros chefes de divisão c ao in1end;,nlc npplicar qualquer deslas penas ao pessoal de sua
ndrn iss5o f' as de advertencia, reprchcnsão c suspensão, até 15
dias. aos st~ns subordinados.
Art. 83. Cabe'. aos engenheiros chefes de secção appliear
qualqner destas penas ao pessoal jornaleiro e operario de sua
admissão; o cabe-lhes, assim como aos chefes de secção, impor
ao~ seus subordinados as de advcrtencia, reprehcnsão c suspensão, ai é oif o dias.
Arl. 8't. Só o ministro da Yiacão e Obras Puhlieas pnderú
t1rl t•rmin:u n suspensão por tempo que exceda de 30 dias .
.\rL 85. O empregado QUO falia r oito dias consrcutivos, sem
pa1·f icipa<;:ão escripla ao seu chefe, incorrerá na pena disciplimu· de suspensão do exercício.
ArL 86. A suspensão, excepto nos casos de medida preventiva ou de pronuncia, privarú o empregado da antiguidade c de lodos os vencime.nf.os. Na hypothese de suspensão
pt·ovenliva o funccionario rleixará de receber a gratificação e
na de pronuncia ficarft pr·ivado, além disso, da mef.ade do
ot·dcnado, até ser afinal condrmnado ou absolvido, restituindose a outra metade, no caso de absolvição.

CAPlTULO XI
DO PESSOAL JORNALEIRO

Art.. 87. No começo de cada arltlo o inspedor, tendo em
vista as sub-consignações destinadas ao pessoal jornaleiro da
inspoctoria, em sua verba de despeza orçamentaria, organizar-á
o quadr·o desse pessoal para cada uma das diversas scccõcs.
I': esse quadro ~w!'fio fixados: a nomcnclafm·a rlos cargos, a
diaria correspondcnlc a cada lllll c o numero de empregados
de cada classe.
Art. 88. Todo empregado jornaleiro terá sua carteira de
identidade, expPdida pelo departamento onde trabalha e regislrarla na scc<;:iio de contabilidade. Nessas carteiras, além do
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retrato do empregado, deverá figurar seu nome, naci«?nalidade,
a diaria, a categoria c a secção em que trabal~a. O u~spec~o,r.
expedirá instrucções detalhadas sobre o serviço de tdenhflcação do pessoal jornaleiro, de modo que, dentro de Ufi? anno,
a partir da data da approvação d~ste regulamento, esteJa perfeitamente normalizado este serviço.
CAPITULO XII
DISPOSIÇÕES DIVERSAS

Art. 89. O expediente, nos gabinetes e escriptorios da
inspectoria, começará ás 11 e terminará ás 17 horas,
horario para as demais dependencias fixado pelo
inspeetor consoanf e as neecssidades do serviço.
§ 1.". O inspcctor e os eng·enheiros chefes de divisão, nos
casos de urgcncia ou accumulo de serviços, poderão prorogar
o expediente por uma hora, sem que o pessoal faça jús á
gratificação.
§ 2. Quando a nrgencia ou o accumulo de serviços forem
taes que exijam mais tempo do prorogação, o inspector podcra detcrmmal-a, cabcmto aoR funccionarios e empregados
attingiclos pela medida urna gratificação, na proporção dos
seus vencimcntes. ig·ual á que estatuir o regulamento da Secretaria do Eslado da Via<,:fío e Obras Publicas, em identicas
condições.
Art. no .. \s obra::; e Ll'abalhos nas officinas e no campo
começarão ás '7 horas e terminarão ás ·t G, com uma hora de
intervallo para o almoço do pessoal.
Art. 91. O i.nspector, os engenheiros chefes de divisrio,
os engenheiros chefes de secção com exercício na secção de
hydrometro;; e nos districtos e o intendente terão direito á
conducção para inspecção e execução de serviços externos a
~en cargo.
Art. 92. O inspector poderá distribuir o pessoal da inspecLoria c removei-o de umas para outras divisões ou secções,
sngundo convenicncias do serviço. excepção feita dos engen~eiros chefes de divisão c elos funccionarios unicos da respectrva classe.
Art. 93. Terão direito a morar gratu i tamentc e serão
obrigados a residir em proprios nacionaes, ou em predios
alugad<YS pela inspectoria, sitos no local do exercício de suas
f~ncções, (leis ns. 3.644, de 31 de dezembro de 1918, arfigo 23, c 3.H79, de 31 de dezembro de 1919, art. 22):
a) o porteiro da inspecto'ria c os admi.nislradores de florestas;
b) os guardas de reservatorios e represas;
c) os agentes da Estrada de Ferro Rio d'Ouro·
d) os mestres de linha e as turmas de co-n~crvação ria
Estrada do Ferro n io d'Ouro, o guarda geral o as turmas d8
conservarão rlr~ encanamentos adductores;
c) as fnrmas de conservação ele floresta." c cneanamen·fo~, desde 9uc existam proprios nacionue~ no local dos respc~éde da
~cndo o

0
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.\C'l'ÜS DO PODER EXECUTIVO

53

f) quando os serviços o exigirem, a juizo ~d inspector,. os
mestres de officina o encarregado e os motonstas do serviço
de transportes, os 'armazcnistas, o almoxarifr- rh Estrada do
Ferro Rio d'Ouro e os guardas gcraes.
Art. 94. O inspector, rlentro de suas atJrihui(}Õrs. " <'~l
1·elação a casus não previstos ncst e regulamento e no que. VIgorar para a Sl'crctaria de Estado d3. Viação e Obras Publicas,
providenciará immediatamente t' a I itulo rn'ovisürio, quando
a urgencia do serYiço o ~xig'ir, representando promptamente
sobre cada caso ao ministro, a quem caberá sempre 1·esolver
definitivamente. Nos casos igualmente imr1revistos, mas que
não sejam de urgencia, o inspcct or enn~ullarú ao ministro e
aguardarú a dPlibPração llPste.
Art. 95. A inspect.oria organiwrú annualrnrnl e o quadro
de todos os seus diaristas. de mais de dez annos de serviço,
afim de serem incluídos na tabrlla de despeza fixa da proposta de orçamento.
Art.. 06. O pessoal di:;:;tribuirln neste rrgulanwnlo pelas
differf'Ilfl's sPetões e ctivisõPs, não i'iPl'Ú rwllas inamovivel, podendo ser transfcriclu dt~ uma~ JWl'rt ouLra.s, modificando-se, em
qualquer secção ou diYisão, o numero de Junccionarios de
~!tHlf'sqnrr rlas:;;e~. ronfornw n-: nrrrssiflarlP" do ~f'n 1co.

CAPITULO XI.l ~
1Jif'POS1Çt1ES TRANSITORJAS

Arl. !Y;. 0:; acluacs funccionarios transferidos para cargos da mrsma ratcgoria, apenns com murtnnça de denominacão, conlinuar5.o a gum·dnt' a an! iguidadn de classr anterior
a este regulamento.
Art. 98. Ao ajudante da via permanentP scrú mantido
seu vencimento actual; em caso de ,-aga c::~ be1·ú ao snbstituto
o vencimenl o fixado no quadro anncxo a este regulamento.
Art. 99. Os sete serventes ela llepart.iç:to d1~ Agnas e
Obras !Jublicas e os tres que pertenciam (t In;-,pc:.:toria de Engenharia Sanitaria e não foram nomeados contínuos ou correios da Inspectoria, se~-o-hão, nas p_rimeiras vagas que uctorrerent nessas categonas e, so depois do anrove1tament.o de
todos elles, poderão ser nomeados continuas ou correios outros
serventes, nos termo:-:; do art.. 6fl. paragraphn uni co flrc;fe rc-

.~mlarnenlo.

Art. 100. Os fieis, com excepção do~ da ronfianca r} I)
thesoureiro e do almoxarife, quP serão nomeado-.: em tommissão, serão aproveitados por ordem de antiguidade e independente de concurso, nas •primeiras va~as de terceiros
officiaes que so verificarem, sendo'. então,'- ~atpprirnidos os
Jogares que ora occupa:rn no quadru do pe-:;:;;o;tl t ilt llrvlo da
inspcctoria.
Art. 101. As attribuições do pessoal lla Esl rada de Ferro
Rio d'Ouro, não especificadas no presente regulamento, scrfl.o
reguladas pelo da Estrada f!c FPITn Crntral d'' Jlrasil. 1•:1 pr~rl·~
que lhe fôr applicavel.
Art. 102. Hevogam-sc• as di~_;posi,~fíes l'llt e•mle:uin.

Rio de Janeiro. 23 de dezembro de 1Çl24. ---- Fmn··isco Sri.
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QUADRO DO PESSOAL DA INSPECTORIA DE AGUAS E ESGOTOS

Cargos
f inspector ............................ .

4 engenheiros chr,fes de divisfw a 18:000$000
14 engenheiros chefes de secção a 15 :000$000
f chefe da Secç,ão de Expediente ......... .
1 chefe da Secção ele Contabilidade ....... .
1 intendente .......................... .
6 engenheiros ajudantes a 12:000$000 ... .
2 contadores a 9:600$000 ............... .
1 guarda-livros ........................ .
1 thesoureiro .......................... .
2 desenhistas de 1a classe a 8:400$000 ... .
4 conductores technicos a 7 :200$000 ..... .
8 primeiros officiaes a 7 :200$000 ........ .
1O segundos officiaes a 6:000$000 ........ .
1 ajudante de intendcnle ................ .
1 almoxarife .......................... .
4 desenhistas de 2,a classe a 5: '100$000 ... .
f archivista ........................... .
1 ajudante de guarda-livros ............. .
1 porteiro ............................ .
!) administradores de floresta a .t :800$000 ..
1 ajudante da via permanente .......... .
1 ajudante do trafego ................... .
1 ajudante do movimento ............... .
1 ajudante da tracção ................... .
1 chefe de officina ..................... .
53 terceiros offi(~iaril a 4 :200$000 ........ .
12 armazcnislas a lt:200$000 ............. .
5 fieis a 3 :G00$000 ..................... .
O guardas gcraes a 3:G00$000 ........... .
1 agente especial ....................... .
4 agentes de t• classe a 3 :300$000 ....... .
4 agentes de 2• classe a 2:700$000 ....... .
1ü agentes de 3• classe a 2 :.100$000 ....... .
4 chefes de trem de 1• classe a 3:300$000 ..
2 chefes de trem de 2" classe a 2:700$000 ..
2 ehefes de trem de 3a classe a 2:400$000 ..
4 machinisfas de 1n classe a 3:300$000 ... .
4 machinistas de 2" classe a 2:700$000 ... .
6 machinistas de 3a classr a 2:400$000, .. .
2 mestres de officina a 3 :300$000 ..... ~.. .
1 mestre de linha de 1a classe ........... .
2 mestres de linha de 2a classe a 2 :700~00(}
1 guarda-fio .......................... .
1O contínuos a 2:400$000 ................ .
10 correios a 2:400,000 ................. .

Vencimento~

totaes
27:000$000
72:000$000
210:000$000
13:200$000
13:200$000
13:200$000
72:000$000
19:2l>0$000
ü:G00$000
9:600$000
1G:800$000
28:800$000
57:600$000
()0:000$000
ü:000$000
ü:000$000
21:()00$000
.1:800$000
4:800$000
4:800$000
,,:l :200$000
4:800$000
~:800$000

4:8vo$ooo

4:800$000
4:800$000
222:600$000
50 :·100$000
18:000$000
:l2: lt00$000
::l:G00$000
13:200$000
10:800$000
38:400$000
13:200$000
5:i00$000
lt :800$000
13:200$000
10:800$000
1ft : lt 00$000
G: (jQ0$000
3:300$000
G:400$000
2:400$000
24:000$000
21:000$000
1. 25 4 :300$000
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Quadro su pplementar
Diffrrew;a de vencimentos de um encarre~·ado da via permanente,
nproveil ar:! o
como ajnílanto ela via permanenl c ..... .

nao$ooo
1.254:900$000

Total
Rio de Janeiro, 23 de dezembro de

nF~f:RETO

N. Hi. 712 -

J)E

23

102~.

-

Francisco Sá.

DF. J)F,ZF.:\TnRO

nF.

1!l24

AJJpt·ora o Regulamento para o Serviço de Encommr:ndas
postaes internacionaes (colis-postau:r)
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando daR attribuições conferidas prlo n. I do art. I, H rta
l:•1nsLitniçã11 da Hepnblica, decreta:
Ar·Ligo nnico. Fica approvado o regulamento que com esta
baixa, assignado pelos ministros de Estado dos Negocios da
Fazenda c da Viação e Obras Publicas, para execução dos serviçoH de encommendas postaes internacionaes (colis-postaux).
Rio de .Janeiro, 23 de dczemhro de J 021, J 03° da Inrlependencia e 36" da Repnblica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDES.

F1·anôsco Sâ.
R. A. Sam)lain VidaT.

Regulamento para o serviço de encommendas postaes inter.o
nacionaes, approvado pelo decreto n. 16.712, desta data
CAPITULO I
DISPOSIÇÕES GERAES

() qur 1'rrtr o sr>1'viço de rncmnmrndas }Jostrrr.~ infrt•narionaes

Arl. 1. O serviço de prrmnta dr r.ncomrn('ndas postaes
internnrionars (rolis-Jwstau:r) srrú exerularlo nos tern1os das
0
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Convenções e Accôrdos firmados ou que de futuro o venharri
a ser pelo Brasil, e reger-se-ha pelo pre~ent0 regulamento.
annexo Ho rlrcrefn n. Hl. 712. rlf'sta rlat.a.
O que }Jótle sei' rwr.rifo como eHNJ?JUJif'nda ]JnstaT

Art. 2." Podem ser acceitus eomo eneomnwndas }Joslae:-:
mercantis c objectos de qualquer naturrmt admittidos
no nosRo ~ervi<,~n intrmn r nãn prohihidos no do paiz dn rlest.ino.
artigo~s

O que nâo pódr sa acceito como encommrmrla postal

_\rt. 3. E' prohibido accritar como r·ncommfmda posbl:
0

mat.erias explosivas, inflammaveis ou perigosas, animaes ou inseclos vivos, salvo as cxcepções adoptadas pelo regulamento dr nxccução da Conn'nção solwP cncommenrlas
postaes;
b) opio, morphina, cocaína n outros entorpecentes. eltcepto quando essa~ substancias :forem expedidas para fins medicinaes e se dPsLinarom a. paizPs que as :1dmill an1 nossa-::
condições;
c) objectos cuja admissão ~ impedida por leis f' regulamentos aduaneiros ou outros:
d) cartas on fllll as com rúuaef.t•t· dr· r,orrec;:ponrlencia actunl
t•. pessoal;
e) todo~ os objectos cuja. importação seja prohibida nos
paizes contraetantcs, de eonlurmidadP C(lm a "Lista dos objectos prohibidos" distrilmida pela Sccrdal'ia Internacional
da União Postal Unin~rsal;
lJ os objectos que por ~ua forma, volume ou fragilidade,
exijam precauções cspeciaes, Laes como: plantas ou arbustos
em cestas, gaiolas, caixas de charutos vasias ot•. outras caixas
em fardos, moveis, eePta~. ,iat'dinPirns. earrns para erAanças.
rodas, velocípedes, etc.
Paragrapho unico. E' pürlllitLido ineluir Ita:-; encom-·
mendas postaes a respectiva factura abP,rLa, assim como uma
simples c6pia do sobresrripto dn rnromnlf'ndn. com indicação
do endereço do remettentP .
a)

Como

.~c

4eve 11roceder com, as encmnmendas ·,·eeebidas

~om

infracção do rrrt . .'l"

Ar L. -1." As encommendas postaes recebidas uom infracção
do disposto nn artigo precedentl' Rerão tratadas c\a forma 80-

guintr~:

1°, nos casos das lettras a e ú, destruídas, Rendo comproyada a destruição por meio de anto;
2°. nos casos rias lPtrras r, (' (' r. deYolvidas ao Correio de
.nrigem;
::lo, no caso da lnttra d, taxadas como cartas não franqueadas e entregues aos rlestinatario~ mediante pagamento das
respectivas taxas.
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Paragrapho unico. Todas essas irregularidades serão notificadas ao Correio de orü~·rm THW mPin no morte lo n. ?3fi
- Rolt>fim flp, vpr•ificação.

~enlwnm

cmeommP.tHla postal poder<Í conter·
tmdei'CÇII diVP.l'SO do indicado na propria enCOD11tl0llUH. Bi algum objecf.o fôt· enconLI·ado nessas condic;ões, será cnlrcguc como Pncommcnda different.P. P como tal.
:\ri.. 3."

olJjpef,os

:mjPito

COlll

(l~

I axa~ pt'PVi~ta~ na rPRfwrtiva f aT'ifa.

Arl. fi."

.\~

rlimr,nsõf's maxima:-; das

Pnr~ommendas

po~

faf's, são:
a) para os paizes signalarios da Convenção de Madrid,
decimetros euhicos de volume. limitada a nm mrtro f' 2!í
c·entimelros a sua maioe dimeusiio:
b) para o~ paizes signatarios do Aceôrdn Pan-Americano:
50 decímetros cubieos de voluml~, limitncln :1 nm mPtro u
r~inco centímetros a sua maior dimensão;
c) para a Inglaterra: 54 riPcimeLros cu bicos de volume,
I imitada a 60 centímetros a sua maior dimensão; podendo esta
~~levar-se a um metro o cinco centímetros, desde que não exeedam o limiLP de volume espeeificado, quando as encmnmPndas 1·nnf ivf't'Pm p:uardas-c·.huvas. hPnp:nlns. mnppa~, f'tl'.
!);)

Peso m.o.rimn
:\1'1. '7 . U peso maximo das encommendas postaes t:'~ de
10 kilos, respeitados os limi!.cs de peso estabelecidos na "Tal'ifa para o franqueamentn das PnrommcmdaR postacs inter-·
nacionaeii:!".
Art. 8." Sempre que, em virtude da legislação postal internacional, fOr modificado o rPgimen previsto no artigo precedente, a Directoria Geral dos Correios fará as devidas rommuo.icações ás rt"pm·t.ições PXI'rutantes elo serviço.
0

f'orreios qu.f' e:rerufam o st>T"I'ÍI;o

Art. 9." O serviço de permuta ue encommendas postaes
inLernacionaes será executado em todas as repartições poR1aes, até agencias de 1a classe, inclusive.
Paragrapho unico. Das ag·cncias de 1a classe, só executarão o serviço as que estiverem localizadas em cidades onde não
houver repartição postal de categoria supPrior.
f:n1'reios fJlW r;N'cutmn

o sm'1liru de Jlermufa directarnentr1

ArL. 10. O serviço de permuta directa de encommendas
postacs com o exterior, será executado pelos seguintes Correios: Manáos (Amazonas): Belém (Pará): Fortaleza (Ceará):
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Recife (Pernambuco) ; S. Salvador (Bahia) ; Rio de Janeiro
(Sub-Directoria do Trafego); Santos, S. Paulo (S. Paulo);
Curityha (Paraná); Florianopolis (Santa Catharina); Porto
AlegTe, Prlotas c Hio Grande, cidade (Rio Grande do Sul);
~cllo Horizonte (l\linas Geracs), c Corumbá (MaUo Grosso) .

rJm•1•cios que não executam o sc1·viço de pc1'muta

directamente
Arl. 11. Por intermcdio dos Correios de que trata o artigo prcrcd('nl P, executarão o servieo as demais eRtações postaes, na fôrma abaixo:
a) por intermcdio dos Correios de Belém, os Correios de
São Luiz (.Maranhão) ;
b) por intermedio dos Correios de Fortaleza, os Correios
de Therezina (Piauhy);
c) por intcrmcdio dos Correios de nccife, os Correios--de
Natal (Rio Grande do Not·l.n), Parahyba (Parahyba do Norte)
c Maceió (Alagôas);
d) por intermcdio dos Correios de S. Salvador, os Correios de Aracajú (Sergipe), e .Toazeiro (Bahia);
c) por intermedio dos Correios do Rio de Janeiro, os Correios dP Victor ia (Espirito Saulo), Nict.hcroy, CampoR c Pef.ropolis (Esf a do do Ih o), Campan lia c Juiz de F(H·a (Minas
(i('J'UC'S);

f) por intermedio dos Correios de Bcllo Horizonte, os Correios de Diamantina o Theophilo OI Ioni (Minas Geraes);
o) por inlermedio dos catTPios do S. Paulo, os Correios
de Goyaz (Goyaz), Cuyabá (Mal.lo Grosso), Ribeirão Prelo e
Bnfucafú (S. Paulo) e Uberaba (Minas Geracs);
h) por inlei'mcdio dos Correios dn Porto Alegre, os Correios de Santa Maria da Bocca do Monte (Rio Grande do Sul).
Paragrapho uni co. Os Correios permutantes dircctos do
1\lanúos, Rio Grande, Curityba, Florianopolis, Santos, Corumll:'t e Prlotas farão os seus scrviç.os proprios.
Art. 12. As agencias de 1" classe executarão o serYiço por
intPrmcdio dos Correios permutantes directos, intermediarias
das administrações de que aR meRmas agencias dependerem.·
Art. 13. De futuro, quando as circnmstancias o exigirem,
poderá o serviço ser ampliarlo. augmcntando-sc o numero,
quer de repartições executantes, quer de permutantes dircclaR, a criterio da Direcloria Geral dos Correios.

Secções encarregadas do se1·viço
Art. 14. Nas repartições postaes de categoria superior,
o SCJ'Viço será executado pelas sccçõeR indicadas no Regula.:.
monto po~fal rm vigor; nas agencias esprriacs c de 1• classe,
pelos fnner-ionarios para esse fim designarlM pelos respectivos
agentes.
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Rr>Jmrtiçties de Fazenda

fJ1W

e.'xecutam o serviço directamenfe

Art. 1fi. Conjnncfamenfc com as repartições postacs permui antes directas, indicadas no art.. 10. executarão m:; scrvif:os as Al faJHlPgas de: Man:'ios. Bclt~m. FortalP:zn, H.cci fp, Rão
~ai yador, Hin d1' .Tarwi r·o. Sanl os, Flor·ianopol is. Pnrl n A lcgr'P,
I'Piolas. llío G1~a1Hlc n Contrnh:í. P as llP!f'g:wias l•'i-.;caPs dP
~~o Panin. Cnrityha I' BP!ln Jlot·izonff'.

nrurmi.:.açtío do sc1·viçn aduaneú·n nas repartiçôes

desi(frwçfio rios

1'C.~JJCcfil)o.r.:;

1wstrw.~

t~

funcdrmarios

Art. HL O serviço aduaneiro nas secções rle cneommenrla'\ J)OSI:ws das rPparliçõcs l>Cl'ffillfantcs dirf'cfas ser:i chefiado
pot· funccionarin de calrg-oria não intPrior a 1° cscripl.urario
dt~ Alfandcga, com longo tirocínio c reconhecida autoridade
Pm mal Pria de ronfr.rfmcia. Terá fanlos conferentes quantos
forem ncccssarios, devendo a 0scolha r0cahir 0m funccionarins dP sPgnnda cntranr ia quf' f nn ham, pPlo m0nos, nn1 anno
d<• 11ral iea do scl'viço.
Paragrapho uni co. Para o sf'rvioo adn:-cnf'i ro f'lll ~. Paulo,
Cnrityba f' Bello Horizontr, sorão os funccionarins de qtw traia
o JH'f'Sf~nte art.igo designarlos prlo ministro da Fazenda, fi!'ando
~uh :1 .itl!·i;;;dit·t~fío do~ l'C'Spf'diy,,..:; dP!Pgados fic.:t•ar..:;.
H orar in

Art. 17. O nxpcdicntc do servieo do cncornmrndas pm::f :lf'~ in LPrnarinnaPs. nas rf'parf.ir,Õf's posfap<.: pr'r·mnl.an I rs dirf'cfas, dnrar:í srl c horas. inieiandn-sn rig-ornsnnwnf r :'is 1 O n
I f'l'minando ás 17 horas.
Paragrapl10 nnito. Os funccionarios arl11aneiros rm servit;o nas sPcções rle f'ncomrnmHias posf af's ohsf'J'Yarãn n mesmo
horar·io previsto no prPsnntP aL·tigo.

ArL 18. Os funccionarios postaes c aduaneiros rrn seJ'Viço
nas srcçõcs do oncommcndas postaes internacionaes dos ·Coi·rnios pl'rmutantcs rlircctos perceberão urna gratifir,nção mensal calculada sohre os rcspcct i vos vencirnrmtns c na fórma
ahaixo:
. GO o/o, o chefe da secção post.al e o chefe do srrviço aduaneiro:
<15 %, os chefes dos serviços de cxvodição n confPrf'ncia
pnsl.aes c os conferentPs aduaneiros;
30 o/o~ os df'mais fnnccionarios, quer post.ac~, qupr adllanciros.
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Quadro do pessoal postal e aduanei1•o

Art. 19. Terão exercício nas secções postacs dos Correios
permutantes directcs c nos respectivos serviços aduaneiros,
tantos funccionarios, quantoR exig-irem a natureza e deRenvo1vimento rlo serviço.
lnstalfaçí"in
Ari. 20. Nas repartições postaes permutantes rlirectaR,
deverão ser feitas inslallações especiaes e adequadas á natureza do serviço de fórma a não só garantir a sua perfeita
execução por partP dos funccionarios post..r es c aduaneiros,
como tambem a preservar a~ enr.ommPnda~ dP possiveis
dnmnos e avarias.
Rrspnnsabifidodr dos fu.ncrinnarins
Ar-f. 21 . O c.hefe da secção postal P. o respon::>avc1 uirecto
pela perfeita execução do serviço, ficando cada funccionario
postal ou aduaneirfJ sujeito, no desempenho de suas funcções,
ás responsabilidades previstas nos 1'8Spertivo~ regulamentos A
mais disposic,ões rm vigor.

Equ..i'llalentes do franco r dn dnllar
Art.. 22. No serviço de encommendas postaes internacionaes, o franco-ouro terá o valor fixo de 2$ e o dollar o de 10$
para o effeito da cobrança na~ taxa~. f111Pr dP Pxpedição, qupr
de entrega.
Cobrança mn sPllns

Art. 23. Todas as taxa" n premi os postam; serão cobrados
em

sello~

do!ii

CorreiO~.

Encomrnenrins tlos

p1•isionei1'f1:;

lf,•

(fltP1'1'1t

Art. 24. As encommendas postaes DE ou PARA os prisioneiros de guerra estão isenta-=· rias taxas previstas no presente
regulamento.
Modelos nsado.c; no scrviçn
ArL. 25. No serviçc; de permuta de encommendas postae'internacionaes, serão usados os seguintes modelos:
Internacionae:;
Modelo n. 359 A- «Quadro para permuta de encommendas
postaes entre paizes uão limitrophes:..
Modelo n. 238 B- «Boletim de expedição».
Modelo n. 239 C- «Declaração para a Alfandega».
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.\lodelu
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
Modelo
l\fodelo

u.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

240
241
235
237
242
243
362
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D- «Rotulo».

F - «Guia de remessa:..

G- «Boletim de verificação:t.
J - «Aviso de não entrega:..
K - «Nota mensab.
L - «Contai'.
N ,__ «Reclamação».
Interno~

:\Iodeio n. 244- «Requisição:. .
.Modelo n. 357 -«Livro para lançamento das encommendas a
expedir.
Modelo n. 355- «Lista para expedição e devolucão~.
~lodelo n. ~~45- «Livro para lanç<:mento das encommeudas
recebidas do exterior».
Modelo n. 3G::J- ~Livro para lançamento das encommendas a
classificar» .
.Modelo n. il52- «Papeleta de clas::3ificação'>.
Modelo n. 350- «Nota de despacho» .
.Modelo n. 351- «Guia para recolhimento dos diréitos aduaneiros» .
.Modelo u . .247- «Aviso ao destinatario».
Modelo n. 354- «Livro de receita».
::\Iodelo n. 249- «Livro de e/corrente com os Correios do exterior».
:\fodelo n. 358- «Rela-ção de encommendas. abandonadas».
Paragrapho uni co. AMm desses modelos, ainda será usada
o modelo n. 205, formula C (A. R.) da Convenção Postal Universal.

CAPITULO

rr

H.EGISTRO

A. condicionamento

Art. 26. A encommenda postal apresentada a registro dever:.í obedecer lts seguintes regras:
a) indicar em caracteres latinos o endereço cxacto do des-·
tinatario, o qual deve ser feito sobre o envoltorio da encommenda ou a ella ligado de modo que se não possa desprender.
Os endereços a lapis não são permittidos; entretanto, podem
ser admittidos os feitos a lapis-tinta sobre fundo préviamente
h umedecido. Uma cópia do respnctivo endereço dev~ ser ainda
incluída na encommenda;
b) estar empacotada de fórma tal que resista ú duração
do transporte, resguarde devidamente o seu conteudo, e, ainda,
não possa ser devassada sem deixar vestigios de violação. Ser'á,
entretaHto, acceita a encommcnda que constar de objectos que.
por sua natureza, poss~m l'Or nncaixados ou reunidos e manLirlo~, Sf'lll J'isco de se separarem, por uma solida atadura provida de fechos de chumbo ou outros; e ainda a constituída por
uma sü peça de madeira, de metal, etc.;
c) estar provida de fechos de lacre, de chumbo ou outros,
~inf)tados com a marca especial do rem8ttente.
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§ t.o Sempre que se tratar de encommendas contendo líquidos ou corpos de facil liquefação, o acondicionamento sevá
obrigatoriamente o seguinte: entre o primeiro recipiente (garrafa, frasco, pote, caixa, etc.) e o segundo (c.aixa de me~al, de
madeira resistente on de cartão ondulado de solida qualidade)
deverú haver unm camach espc~::-a dP ~crJ·ag-t'lll, fart~llo ou
ou! l'a ~nhstancia absorYente.
§ 2. As caixas de madeira qnP scr·virntrl dn ell\·olttl'J'O ás
cncommendas, Lle\'Ct·ãn ter, no 111inimo u111 crnlimetru de c~
0

pcs~ura.

Modelos a preeHclun· }Jelo J'e meti ente
. ~rt: 27. No actó do rel?i~lro, o funcü}onar.io po~tal ver!f'JI('ara s1 a cncommencla sahstaz a todas as ex1gcnC1as <·.onlltlas Pm os artigos anteriores, dirá ao reme f f ente qual o peso
bruto da mesma c a importancia das taxas a pagai'. Feito
isso, fornecerá ao remettente, os modelos ns. 21ft - "H.cqu isição" c 23!'1 - "Declaração para a Alfandega ", que deverão
ser preenchidos do propl'Ío punho pelo me-.:111o Pm todas as
suas indicações.
§ 1.0 O modelo n. 239, será fornecido ao reuJcttenl.e em
tantos exemplares qnanlos o~ exigidos pelo paiz do dc:-;1 ino
das cncommenda-; (Ver «Recuei! de renseignPn:ent.s").
§ 2. O Correio não se responsabilizará por quacsquer
dedaraçõcs fraudvlentas feitas pelo rrnwf t cnl c no muLIL·lo
0

n.

23~.

Modelos a p1'eencher ]Jelo {unccionario

Art. 28. De posse das indicações euntidas Ho~ lltt•delo~ do
que trata o artigo precedente, o funceinnario postai preencherá os lltodel11~ ns. ~38 - "Boletim dt~ CXJH'dição" - c :?'lfl
"Hotulo".
Do primeiro, em que será indh:ada a f axa r'aga, o 'tlP'l! ,,o
funccionario destacará a parte que constiLúe rceibo, cnfl'egando-a ao remetlent.e; do segundo, organüadu em duplie:..!a.
collará um exemplar ao modelo n. 238 c o outro á propria
cncornmenda.
Paragrapho umco. Os sellos represent.alivos das taxas
pagas serão affixados ao canhoto do modelo n. 238. Os se !los
appostos ás encomm2ndas nenhum valor terão para o franqueamento.

Avisos de r·ecebimcnto

Art. 2D. O r~mettente pó de ter di rei lo a aviso de rcceb imento pag·ando a respectiva taxa quer no :;cto do I'Cgistro ria
encommenda, quer posteriormente.
~ L'' Quando se tratar de pcdirlo de <n iso dt~ n~•·ehimentu
no ar! o do registro, o ftmccionat·io postal prt~t·ncherá a ror·mula ··c", da Convenção Postal Universal ("Avis de HóceJ'I.ion "), modelo 205, neJla affixando os scllos representativos
.da taxa rlc $.100 paga pelo remct.!entc o s11b~tituindo pela
palavra "Colis", as indicat~õcs - "Lel.fJ·t~" - ~~ -- "Objc~et I'Ccommandé".
O mesmo funccionario applicará n carinliJO "A. R.'',
tanto na eneommenda corno no modelo n. 238.
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§ 2. Quando fôr caso de pedido de avi~o de recebimento
feito posteriormente ao registro, o funccionario postal precnrlwrá não só a formula "C", de que trata o paragrapho antt':t·ior, como tarnbem o modelo n. 362, "Reclamação de encommenda postal", affixando nesl.e ultimo modelo os sellos reprcGentativos da taxa de $800 paga pelo remetLente.
~ :1. ~i o aviso de rt~cebilw:nto pedido pelo rerneUcnl n
nn aclo do registro não ti YCI' elu~gado ao Correio rir~ Ol'lg-rrn
no pr·azc, de sris mezes, proeeder-sc-ha para reclamar a falta
do aviso, de <1rrôrdo com o paragrapho anterior, sem direito.
t•ntrctanto, á percepção de nova taxa. O Correio dn origPm
inscreverá no alto da formula "C" o Sflguinte: "Duplicjatc do
l'Avis de réception".
0

0

1'axas

A rf.. 30. As oncommcndas post.acs, no ael o do regi:-;! 1'11.
1mgarão:
a) transito territorial devnlo quer ao paiz
de origem,
quer ao de destino, c ainda aos paizcs inlcl'lncdiario:-;, si für
C'l.SO'

b:

transito maritirno devido ao paiz que der o transporte.
Paragrapho nnico. Ae taxas de que se trata serão cobradas de a(jeôrdo com a "Tarifa para o franqueamento das eneommcndas postaes internacionaes", c pagas integralmente no
ado do registro.
t

•

Numeração dos modelos n. 238
Art. 3J . A numeração dos talões, modelo n. 23R, será
especial para cada paiz de destino da mala c s~rú feita por
sf~rics annnars, que terminarão, imprcteriY''Imcntc, em :n
de dezembro de cada anno.
Paragrapho unico. Um mesmo talão poderá ~on·i t' para
mais de um anno, desde que em 31 elo dezembro se faça o
PtWN'ramcnto na nltima folha u !.i Iizada, comccamlo do noyo a
11 u t neração.
·
Art. 32. As cncommendas, depois de lançadas nn rnodc;o
n. ;l57 - "Livro para lançamento das encommendas a expedir" - serã.o, com os docuinentos respectivos, cuidadosamente
g-uanladas até serem expedida:::;; ficando sob a responsabilidade do funccionario postal expedicionario, que das mesmas
passará recibo no referido livro.

CAPITULO Ill
EXPEDIÇÃO

Art. 33. Cada expedição conslará das Prwonrmomlas rccP.hidas a!(~ ás 17 horas da vespcra da sabida dos yapol'cs ou
lrcnc:: qtrt~ as tenham de transportar.
Art;. 34. A expedição. de cnco112mendas para os paizes
qun assrgnararu I'Om o Brasil Convençoes e Accôrdos sobre es~e
~t~rviço, _ser(t fpit~ poi' via marítima ou tcrr('sf.t·e, directamcnt.J
ou por mtermcdw de algum ou alguns desses paizes.
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Exped·ições di1'ectas

Art. 35. Até novos entendimentos a respeito, o ::>ervíço de
encommendas será feito directamente para os seguintes
paizes: Allemanha, Argentina, Chile, Estados Unidos da America do Norte. França, Hollanda, Inglaterra, Italia, Noruega,
Portugal e Uruguay.
Destino das mala,'f

Art. :313. Os Correio~ permutante::: directo:: organizarão
adualmentc malas de encommendas postaes para: Hamburgo
7. quando se tratar da Allemanha; Buenos Aires, da Ar;..;enl.ma; Valpamiso, do Chile; Nova Yor.k, dos Estados Umdos
da Amertea do Norte; Bordeaux, da Fran~m: Amstenlam na
Hollanda; Londres, da Inglabrra; Genova-porto, da ltalia;
Bergen. ela Noruega; Lishôa. de Portugal c Monf~vidéo, rio
Uruguay.
Vapo1·cs a. utilizai'
Art. :.n. No l.ran::pol'te pur , ia mariLirtl;l. dn :' •n:das d1'
que trata o artigo precedente, os vapores a utilizar serão:
para a Allemanha, os allcmãe~:;; para a Ar~entina, os inglcze.-3
c os hollandezes; para o Chile, os ingleze~; para os Estados
Um dos da America do Norte, os nmcricanos: para a França. os
francezes; para a Hollanda, os hollandcze8; para a lnglatcrru.
os inglezes; para a Italia, os italianos; para a Noruega, os norueguezes; para Portugal, os inglezcs c: os hollanclezes, e para
(I Uruguay, os nacionaes.
Paragrapho unico. Sempre que houver um vapui' nacional
para qualquer dos portos do ext.ednr nJmF·ionados no artigo
precedeni.C', scrú esse preferido.
·

Co1•teios ])1Ji'ii1'Utantes rlo littot'Hl qnt; não são 1}(mtos de éscala
Art. 38. Quando um Correio perm utaul.e do IH.toral não
for ponto do escala das linhas de vavores utH izados. remet-terá a respectiva mala ao Cone in mais pi·o~~irno, que seja
ponto da escala desejada.
·
Paragrapho unko. Os eorreio::; permutantes directos de
Bello Horizonte e Corumbá remetterão as suas malas ao Correio do Rio de Janeiro (Sub-directoria do Trafego) e os de
Cnrityha r•. R. Paulo ao Correio i! r~ Santos.
Rclrtcionamentu das encontmendas nas
e respectivos obonos

!/1lÚts

de remessa

Art. 39 ...:\.s encommendas a expedir vara o exLcrior pelo:"i
eorreios permutantes directos, serão mencionadas no modelo
11. 241 "Guia ele remessa., -- observando-se o seguinte:
a) os fnnccionarios postacs expedicionarios indicarão nos
1ogares proprios dos referidos modelos os numero:; de ordem e
de registro das encommendas, a sua quantidade, os correios
de orig·cm c de destino, os respectivos pesos. os abonos devidos,
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e, ainda, na columna- "Observações" - si fôr caso, o "A. R."
- (Aviso de recebimento) - a reexpedição e o refugo;
b) o lançamento nas g·uias de remessa será feito pelo
processo usado na expedição da co~·respcndcncia registrada, de
modo a fical'Llll nos liYl'O:-l r:upiarlores a j r<'-"pccti Yas cópias
ant.henticas;
c) as guias de renwssa, modelo 11. ~H, serão tantas tiuantas
forem ncccssarias ao lançamento da expedição, devendo nas
mesmas ser indicado o numero da cesta ou sarco t:m que forem
expedidas as respectivas encommendas;
d) quando for caso de mais de uma guia de remessa, os
cxpedicionarios as numerarão ao alto e seguidamente, lançando em cada uma preenchida a palavra "continúa ", até a
ultima, que s'erá por elles sommada e assignada;
e) no alto da primeira guia de remessa, será. indicada a
quantidade de cestas ou suecos de que se compuzer a expedição.
Paragrapbo unico. Os abonos aos correios de destino da
mala serão feitos na columna 8 da guia d1~ rPmcssas, de accôrdo com a "Tarifa para o franqueamento das encommendas
postaes internacionaes".
Art. .10. Os boletins de expedição, declarações para a alfandega e "A. R. (Avisos de recebimento), si fôr caso, serão
JH'csos ás guias de remessa por meio de colchete ou barbante;
fechando-se todos estes documentos em sobrecartas ou outros
envoltorios, que serão incluídos em uma das cestas ou saccos
de que se compuzer a expedição.
Paragrapho unico. O sacco ou cesta que contiver a sobrecarta com os documentos levará no rotulo a imlicac;ão "F"·:
Art. H . A cxpediç:ão de cneurr.mendas para o ~~xterior
será feita em cestas ou suecos especiaeJ com o competente
rotulo indicando os correios de origem e de destino e com a
menção - "colis postaux".
Art. 42 . .Feita a expedição, será completado lançamento
do livro modelo u. 357. As requisições serão colleccionadas
por expedições e archivadas.
J

Expedições dos Co1·reios

.~·~ão

permutantes di1·ectos

Art. 43. As encommendas a expedir pelos correios executantes aos permutantes, seus intermediarias, serão acompanhadas dos modelos ns. 238 e 239 e mencionadas no modelo n. 355 - "Lista para expedição, etc." - preenchidas a'J
columnas uecessarias. Essas expedições serão feitas pelo systema usado para as correspondencias registradas, isto é, deixando cópias authentica::; nos respectivos livros copiadores.
Art. 44. As expedições de que trata o artigo precedente
serão feitas em suecos especiacs, que levarão nos rotulos a.
indicação- "Encommendas postaes internacionaes" - e serão
endereçados ás secções l.iOmpetentes dos correios intermediarias.
Leis de 1924- Voi. I V
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CAPITULO IV
CONFERENCIA E CLASSIFICAÇÃO

Conferencia postal

Art. 45. A conferencia e abertura das cestas ou saccos
procedentes do exterior e a conferencia das encommendas nelle
contidas serão feitas pelos funccionarios poslacs incumbidos
desse serviço c do seguinte modo:
a) os conferentes postaes vcrificad'io, não só o estado exterior das cestas ou saccos, como ainda, si foram observadas
as formalidades a que a transmissão estiver sujeita;
b) procederão á abertura das cestas ou saccos e ao exame
exterior das encommendas nelle contidas, conferindo-as depois
pelas respectivas guias de remessa e mais documentos que as
acompanharem. Esses documentos serão carimbados e rubricados pelos conferentes.
lrregula1'idades importantes

Art. 46. As faltas, excessos ou avarias de encommendas
ou de cesla!i ou saccos r oul.ras ii'l'egularidades que possam
acarretar a responsabilidade das administrações postaes serão
comproYadas por meio de autos circumslanciados.
§ 1. Os autos serão assignados pelos conferentes postaes
e visados velo chefe da secção e dos mesmos serão extrahidas
tres cópias que deverão ser encaminhadas: uma, acompanhada
dos despojos, á administração central de gue depender o correio
de origem e duas á Directoria Geral dos Correios.
§ 2.° Conjunctamente com os autos lavrados. serão lambem organizados boletins de verificação - modelo n. 236 extrahidos em tres vias, das quaes uma se destinará ao correio de origem da mala e duas á Directoria Geral dos Correios.
0

Pequenas dif(erenças

Art. 47. As pequenas differenç.as de volume, dimensão
ou peso das encommendas, as differcnças em abonos e outras
irregularidades que, evidentemente, não acarref em responsabilidades ás administrações postaes, serão apenas assignaladas
por meio de boletins de verificação. Esses boletins serão organizados de accôrdo com o que prescreve o § 2° do artigo
precedente.
Documentos subsidim·ios

Art. 48. Quando faltar algum documento pertencente a
expedicão ou fmcommenda, será o mesmo organizado,
em duplicata, pelos conferentes postaes, na fórmula correspondente, com a declaração no alt J - "Subsidiaria". Uma das
yias será expedida pela primeira mala ao correio de origem
acompanhada do competente boletim de verificação e a outr~
junta aos respectivos documentos.
'
qualquP~
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Art. 49. De todos os bole Lins de verificação lavrados e
cxpcffidos deverão ficar sempre cópias, que serão annexadas
ás guias de remessa a que 13e referirem.
Devolução das cestas ou saccos

Art. 50. As cestas ou .!accos de encommendas recebidas
do exterior serão devolvidos na primeira expedição que se
seguir á sua entrada; não podem taes cesta::; ou saccos ser
aproveitados rara expedições.
Lançamento das encommendas no livro modelo n. 246

Art. 51. As encommendas, depois de conferidas, serão
mnç.adas no "Livro para lançamento das encommendas recelJidas do exterior", modelo n. 246. O lançamento dessas enrommendas obedecerá á ordem alphabetica, dandu-se-lhes, por
meio de carimbo, o numero de ordem que tiverem no referido livro.
Paragrapho uniJiiiO. Na numeração de ordem do livro modelo n. 246 terão :('n'eferencia as encommendas contendo artigos de facil deterioração e outras, a criterio dos repectivos
chefes de serviço.
Passaaem das encommendas ao se1'viçu aduaneiro

Art. 52. Terminado o lançamento do livro modelo numero 246, serão as encommcndas, com os respectivos documcnl os, passadas pelo numero do ordem ao compartimento
onde funccionar o serviço aduaneiro, mediante recibo firmado pelo funccionario para esse fim designado, na columna competente do referido livro, tomadas as prcrauc;õcs
que o caso requer.
Paragrapho unico. A passagem das encomendas será
feita em lotes de tantas quantas puderem ser desembaracadas, em um dia de serviço, pelas mesas de conferencia.
Aviso aos destinatarios

Art. 53. Nas repartições postaes permutantes direclas os
destinatarios das encommenclas, a serem entregues nas sédes
das mesmas, serão avisados á medida que as suas cncommendas forem passando ao serviço aduaneiro. Esse aviso será
feito no modelo n. 247, expedido sob registro e será um
para rada encommenda ou para cada grupo de encommcndas
contidas em cada modelo n. 239.
§ 1. o Nas repartições postaes não permutantes dircctas,
os avisos serão expedidos á medida que forem cllcg:mdo as
encommendas.
§ 2. o Os avisos não entregues aos destinatario~ drverão
ser devolvidos á sua orig·em dentro de 2~ horas.
Conferencia e classi{icaçúo aduanettas

Ad. 5\. Recebidas as encommendas no serviço aduaneiro, ~crão as mesmas dislribuidas, 11clos respectivos chefes,
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ás mesas de conferencia. Essas encommendas serão conferidas pelos documentos que as acompanharem e classificadas,
de accôrdo com o estabelecido na Consolidação das Leis
das Alfandegas c .Mesj.ls de Rendas e mais disposições em
vigor sobre a ma teria.
§ 1. o As encomrnendas, que se destinarem ás sédes das
repartições não permutantes direclas, serão conferidas e
classificadas á revelia da parte; as destinadas ás sédes das
repartições permutantes dirceta~ sel-o-hão em pre~ença dos
respectivos dcstinatario:-;, si esse:-; as::;im o desejarem.
§ 2. o Ao destinatariu, que não se conformar com a classificação dada ás suas encommendas, será permittido requerer á autoridade competente a solução do caso, de accôrdo com a Consolidação das Leis das Alfandegas c l\lesas
de Rendas.
Faclura consular
Art. 55. Na conferencia aduaneira das encot11mendas
contendo mercadorias importadas para fins commerciaes, será
exigida do destinatario a apresentação da faclura consular,
observado o regimcn do decl'elo u. H. 039, do .?9 de ,ianciro
de 1920 ..

Art. 5G. Quando as encommcndas de que trata o artigo
precedente viérem endereçadas a particulares, no intuito evidente de burlar o dispositivo que no mesmo artigo 8e contém, ficarão sujeitas ao png·amento do triplo dos direitos devidos .
.Art. 57. A classificação das encommenrl.as será fcit.a pelo
conferente aduaneiro no modelo n. 352 - "Papeleta d<:) classificação" - que pelo mesmo será datado e assignado.
Art. 58. De posse da papeleta de classificação, os funccionarios aduaneiros encarregados da organização do.:; modelos ns. 350 - "Nota ele despacho" - e 351 - "Guia para
o recolhimento dos direitos aduaneiros" - os prccncherfio em
duplicata. Desses modelos, os relativos ús encommendas a serem entregues nas sédes das reparlçiões permutante~ dircctas serão passados ás thesourarias encarregadas do recebimento dos direitos aduaneiros; os outros passados, mediante
protocollo, aos Correios.
Cai:J.~as

com valor declarado e objectos

a.pptchendido.~

Art. 50. O departamento aduaneiro das repartições postaes permutantes directas tambem se incumbirá da conferencia e classificação das caixas com valor declarado e dos
objectos apprehendidos, não sô dessas repartições, como das
executantes, suas subordinadas.
Paragrapho uni co. A conferencia c classificavão, de que
trata este artigo, serão feitas nos mesmos dias em que os
destinatarios se apresentarem para retirar seus objccto~.
J:estituição das encoJHJJLClUlas ao Co1·tcio

Arl. GO. Terminado o serviço de clas~ificat.;ão, se1·ão a~
cncommendas reconstituídas c relacradas com sinete especial
do serviço aduaneiro, lançadas no modelo n. 353 - "Livro
para lançamento das cncommendas a classificar" - c resti-
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tuidas aos Correios com os respectivos documentos, mediante
recibo no mesmo livro.
Paragrapho uni co. Essa restituição deverá ser feita
dentro de dous dias, no maximo, afim de evitar o accumulo
àe oncommenclas no departamento arlmmciro e consequent(~
dPmora na execução do servi co.
Art. 61. No neto da restituição ao~ Correios, serãc• as
<'ncommendas seleccionadas, de modo a serem recebidas, pelo
funccionario postal encarregado da entrega, as que Uverem
de ser retiradas nas sédcs das repartições permutantes directas, c pelo expcdicionario, as que tiverem de ser encaminhadas :'ts repartições executantes, suas suhordinarlas.
llr-messa das mlcomnwndas a entreaar na.ç 1'epm·tiç6es pnstaes
mio permutantes directas

Art. 62. As encommendas endereçadas ás repartições
postacs subordinadas serão expedidas a seus destinos no moflelo n. 355, prenchidas as colnmnas necessarias. Acompanharão essas encommcndas os modelos ns. 238, 239, 350 e
:Jr:í1 e outro~ documentos relativos ús mesmas.
§ .t. o Fica entendido que essas expedições serão feitas
JH'Io sy.~temn nsarlo l'.om a eorrrspondenr.ia r<'gisll·ada, :lieando cópias authenticaH no~ respectivos livros copiadores.
§ 2."' Os modelos ns. 350 c 351 ~erão remctt.idos ás repartições de Fazenda qur tiverem de receber os direito,;; aduanPiros Pm protocollo e no momento em que os destinatario.:;
HC apreRrntarcm eom os nPcPssarios avisos modelo numero 247.
Art. 63. Das eneommcmlas exprdidas serú {la da haixa
na columna rest1ectiva cto livro modelo n. 2·íG.
~\rt. (j,í. A remessa ctas encommenrlas, de qun trata o
ar L G2. scr:1 frif a rm sarr11::; P<::Jwriaes que levarão nns res,pectivos rotulPs a indicar,fío - "Encommenflas postaes intcrnacionaes''.
C.\PITULO V

Entrega
Ar f. 6G. As encommendas serão entregues nas sédes das
repartições postars f~xer.utantc'R dos serviços, nos dias uteis
das 10 ás 16 horas.
'
Paragrapho unico. As cncommendas df' que trata o artigo
55 só poderão ser entr(\gnes nas st''drs daR rPparf.i1,:-.ões postacs
nermutantes rlircctas.
·
Art. ü6. A entrega serú feila aos destinatarios ou ao5
~eus f'Cpresentant.es Jegaes, mediante a apresrntação do
modrlo n. 351, que lhAs dfwerá ser cnti·egue pelo funccionario
recebedor dos direitos ~dnaneiros com a nota-«pago»-e com
a declaracão por extPn~o, da irnporLancia rPe('lfJicta. data r as-

si~matura.

Art.. 67. Xo momento rlr. rr.eebr.rrm as suas rnrommendas,
poderão os destinatar.ios exigir a abertnra das mf'smas
para que possam verificar a t'.\:ael idão dos respecl ivos conteúdos. A f\ssa ahcrtnra prrcf'dt'r:'t Sf'n1fll'f' o r.xnme dos lacres
appostos ptdo 8f'I'Viço rtdPanciro.

70

ACTOS DO PODER EXEClJTI\'0

Art. ô8. O recibo da.s cn,~ommeiHlas será passado no
verso, tanfo do a\iso -- lllüdl'lll n. :.V~7-corno do modeh'

n. 238.
Paragrapho uni co. No caso de perda do aviso, modelo
n. 2!t7, podet'iÍ ~rr extrahicla uma ~" via para o effeito ào
recibo.

Seaundo aviso
Art. ô9. Si no fim de 1 O dias após a exp·edição do avisn,
modelo n. 247, a cncomrncnda não tiver sido retirada, será o
8Cu destinalario aYisado pela ::;egumla vez, ~Prnpre do
modo
p:.;fahelrcirin no art.. 53.
Art. 70. Si, decorridos dous mezcs da ~ata da expe.dição
rlo p['imcit·o aviso, a cneomnwnda não I i ver sido ainda retirada, SPrií a lncsma f l'at:ula de aceôrdo com as instrucções
dadas pelo rcmettent c no modelo n. 238, ou, na frtlta rtes~a8
insf.rucr,ões, suhmeltidno;;; ao procPsso de rommtta.

Taxa de armazenoaem
Art. 71. As encommenrlas, (]lH' por culpa dos destinafarios
não forem retiradas dentro de 10 dias, contados da rlata em
que houverem recebido os :·c·-.:p:'f'l i vos avisns. ficarão ~njci!as
á taxa de armazenagem de cem réis ($100) diarios, por volumes. ();;; ~wllns repn>.;;;l'ntaflvos dessa taxa sPrfío collnflos no
vPrso dn aviso e inutili:'.o.dos com o carimbo dr - «Armazenagem».
Taxa

de cntre(Ja

Arf. 72. As encommenrlas pagarão mil rói~
taxa df' Pnt.rrga. Os sei los representativos dessa
pelo funceinnnrio pn;;;tal rnr·arrcgarlo da cntrrga,
verso do modelo 11 • .:?38 P innfilizanos com o
~Rntreguc».

Pa(Jam.ento dns

flirrif(l.~

( 1!1\000), de
taxa serão,
collados no
carimbo nf.\

aduane-irns

Art. 73. O pagamento dos direitos aduaneiros será feito
rep-artições de Fazenrla: Alfande:;ra~. Delegacias Fiscapc;,
"!\fPsaR dP Hcndas, Gollf'ctorinc; P Posf.os Fi~caes.
§ 1.° Fica entendido que o pagamento será sempre feif.o
na repartição de FaZ'cnrla mais graduaria da localidade e ctue,
ctuando fôr caso da existencia de mais de uma collectorin no
logar da entrega, o pagamento será effectnarlo naquella em
r.n.in .inrisdicção estiver a repartição postal.
~ '2. Nas localidades onór não houver repartição rle Fa7Pnrln os dir!'if.os ad11arwiros serão recebidos pelas repartições postacs, que os reme[ terão, no mesmo ri ia, em carta regü;trada com valor ao ehefe ela secção de encomrnenda;;
pm;taes da ariministra~:ão a qne Psf iv0rrm snlbordinadas. Esso
funccionario ])assará, t~.mlwm no mesmo rlia rlo recebimento,
a import.ancia rios dircjtos ;, r0.parl.ição de Fazenda respectiva.
na~

0
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Art. 7 'Í. 0f:l destinaLarios pagarão os direilos aduaneiru",
em moeda papel, convertida a parte ouro ao papel correspondcute. Aos Junccionarios {mrarregarlos do recebimento desses
direitos, competirá adquieir, dentro de 21 horas, no Banco do
Brasil ou em suas agencias, o vale ouro correspondente á impnrl.ancia devida nessa espede.
L'· No:;; 1o!!ares r:ncle não puder ser adquirido o valo
our·o, os direitos aduanriros serão pagos prla fórma presc.ripta
na pritnf'ira parte deste artigo P as:-;im rPeolhidos c escriptul'arlns.
§ 2. A's reparUções de que trata o paragrapho anterior
será fornecido diariamente, por telegramma, o valor do «mil
t·éis-ouro».

s

0

Devolução dos documentos
Ar!.. 75. "\s rcpurl i;:õr's pMiacs não permutantes directas,
assim que ent rPgarern J~. cncnmmcndas, devolverão os resperf i vos clocunwntos ús repartic,õr:-: suas inlermediarias.
Art. 76. As repartições de Fazenda ou postaes que houY('I'etYt I'C'crhidn os dirPilos aduannirm; das encommcndas entregues nas sédes das repartições não permutante.s directas,
dcwolvnl'ão. no mesmo d:a. a~ nota~ de rlcspacho-modelo numero 350, ás alfandegas ou delegacias fiscaes indicadas no arf ip:o Lf>, ficando eom as ~Pgundas vias dos modelos n. 351.
EscJ·ipf111"a~·{ín

dn !ivl'o de 1·rceitn -

m.odelo n. 354

Ar f.. 77. As alfandegas on delegacias fiscaes escripturarão o livro - modelo n. 354-pclas no las de despacho que
lhes forem devolvidas após pagamento.

Sello de consumo
Art. 78. O sello de consumo devido pelab mercadorias
cont.idas nas encommendas a serem entregues nas sédes rl3s
repartir,ões não permutantes directas · será cobrado-c:por
Vf'rha». csct·ipturando-se com espcc.ificar.ão do produr.f.o a qUl~
dissrw respeito.
Paragrapho unico. A acquisição desse sello só será obrigai. O!' ia nas sr~df's das I'Ppnrtü:õcs pcrmul antes dirccl.as.

Baixa das encommendas entregues
ArL 79. Pelos rlocnmenf.os, modelo-; n. 238, assignados
pelos destinatarios, será dada, no livro modelo n. 246, baix:l
rJas encommendas entregues.
Arcldvanwnto

dos documentos

Art. RO. As roparfieõPR 11ostacs pcrmnf.anfes directa3
colleccionarão chronologicamontf'. e archivarão os documentos
relal ivnR ás cnrommembs Pnl.rPgucs. Os avisos, modelo numr.ro 24 7, ficarão nas repartições que os organizarem.
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CAPI'l'UJ_,O V I
CONSUJ/fA

-

HEEXPED!(!...-\0 -

llEYOLU(}.~n

n EGJ Al\IAÇ.\.0

I~DRM!'\IZAÇÃO

r:owmlt:a

Arl. 81. A ron~ulta, de qw• trata o ar·l. 70. Sf'l':Í Jeita nn
modelo n. 237. onde deYer{!. t:f'r· indicado o moi ivo por qut• a
encommenda não foi t>nt.rAg'Uf'. preenchendo-se os claros dí,
nma das indica~ões da:-; I cUras a a {, (' riscando-se as outras.
Será tamhem lançada 110 claro da lett.ra a. a importancia
das despezas d1• alfandcga, armazenagPm postal c outras a
que a encommf'mla (~stivf'r sujrita.
Art.. 82. O modelo 11. 237. será organizado pelo Correio
destiuat ar i o c rPmettido ao dP origem directamentP ou por
intermedio da respectiva reparli~ão de permuta.
Art. 83. O rcmetJenfn d0 uma encommPnda cahida nm
refug·o pódc pedir:
a) QlH' a cncommcndu llw sr•.ia immcdiatamrnfp dcvoiYida;
b) que o endereço seja r cc Li ficado ou completado;
c) que a cncommenda seja rmlregur a outro destinatario
ou reexpedida a outro destino para s0r entregun ao primitiyo
flest.inatario ou a outra pessôa;
d) quP o drstinario seja avisado ainrla uma \'PZ;
e) quP a f'ncommrnda RPja vondirla por •·onta ,. ri~t·.o do
rcmPf.lcntP ou fratada como abandonada:
f) qnP a 0ncommonda seja rnfl'f'gUf' ao desf inatario sem
pagamrnto das desprzas de alfandPga t' rlf' nu f r·a~ a qnP rstr•ja

sujeita.
lke.rprrlietio
Arf. 8·1. A~ t•ncommcndas l'ePxpedidas, por· motivo de
erro do dirrceão, s0rão encantinlladas pela via mais rapida
de que pmle1· dispor o Corre in rPexpedidor. Qnando a roexpe(licão dér causa ú I'estit.uição das t•nrornmPndas ao eorrr.io ex]>edidm·, a rt•pnrtir;fío reexprdidorn llw rrPditará f'rn conta
os abonos l't•ef'hido:::;, t!Ppois dt• !ta\'''' assignalado o riTO por
meio de um boiPtim d(• verifir::u:ftu. 1\n •·a;;.;o l'ontrario e Hi a
importallcia abonada ao CtJlTI'io J't'PXJH'didur· l' insuffir.if'nle
para cnbril' as drspczas df' l'f'f'XTWt'l a<,::lo Cfllt' 1111• cahem, e lia
se creditar:í lJf'la di fff'J'I'lltn. rnt'l'ig-indo a som ma I'St~l'ipta. a sf'u
favor na guia de r·f'nwssa da l'Ppal'f i•:fío dl' fll'l'Inllta PXJWdicJora. O mo f iyn d0ssa J't•cf i fi<~a(;ão s1•rú l'ontmnu irado á rnferida
reparl ição T>Ol' meio dr• um bo!1•l im dt• Yt•r·i fica~ão. Pror,cdcrse-ha do ntt•sn:w modo quando s0 I iv,.r flp d~volvl'r uma eneommenda. 1'111 Yirl ude dr ciTo da J't~ll:ll'f.ição dP origt'm.
Arf. H5. _..\s l'neommPndas l'PPxpNlidas l'm virtude de mnflança dr• l'l'sir!Pncia do dcsl inalar i o nu pol' Prro impntavel an
~xpcdidor. fiearãn sujpiLas ao pagatnPnlo das I axas de rcexpndi(:ão qw• sei'ão cobradas por oec·a:-;ifín da l'ntrega das nncommendas. () COITPÍO l'f'PXJH'didOI' SI' CI'Pfiifm•:í pl']a SU::t. quota
parte ua gnia rlP rl'nwssa enviada ao I ~OITPio do novo tlest ino.
Entretanto. i- i a t:-~xa a pagar pelo JH'I'I~ur;:;n ulf.erior da enf'Ommenda ft11· sal isfrita uo ntornrnto tla rPexpedição, esse
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objecto será tratado como si fosso uma encommenda originaria do Correio reexpedidor
Art.. 86 . Toda a encommenda rcexpedida, dentro do territorio nacional, a pedido do destinario, ficará sujeita a uma
taxa ig·ual á dP uma carta, com um porft'. 1·cgistrada no serviço interno.
Paragrapho unico. E' todavia faculfado ao remettente de
uma eneommenda prohibir, por meio de uma declaração no
boletim de expedição, quf' n dP~f inatario peça a reexpediçãn
dP fo;lla Pncnmmnnda.
o

TJevoluçtio

Art . 87. f-;i no prazo de quat.ro mezes, contados da data
2:n, o Correio de destino não
receber instrucções sufficientcs, a encommenda será devolvida
ao Corre! i o dn origem. Ji~ssa devolução terá logar tambem
quando :u~ i nsl rucçõPs rio renwf fPnto não puderem ser cumpridas .
.Art. 88 :\s éncommendas a devolver serão inscriptas nas
guias dn rt~nwssa, dü accôrdo com as regras estabelecidas para
a expedição, mencionando-se a palavra "Rebuts" na columna
- "Observações" - e lançando-so na columna 9 as taxas devidas ao Correio brasileiro por encommrnda de peso iden1il~o PXJWrlida p:wa n paiz dA origem.
da expedição do modelo n.

lleclllltllu:,/o

A ri . 89. Para as reclamacõrs de encommendas se fará
uso do modelo n. 3li2. O Corréio de origem, depois de devidamente prepnchida, transmittirá a formula ao Correio de desf in o, quando SI' Ir atar de uma expedição directa. No caso de
terem sido as encommrmdas Pneaminhadas por intermedio de
outros Correios. dcverú Rer a formula rcmettida ao primeiro
Correio intermidiario. As repartiçõeR não permutantes directas transmitf.irão as formulas ás J'eparf ir,ões suas intermcd i ar ias para que essa as encaminhe
Arf. no. As formulas N - recebidas dos Correios do
Pxferím·, RPrão devolvidas flircctamentf' p1~los Correios brasileit·os dt•\·itltUllnntP prPenchida~.
o

Ar f. 91. Os pedidos dn rpf.imda ou de modificação de enrleJ'Ceo das t•ncotmlwndas firaeão sujeitos (ts regras e formalidades JWPseripfas nos arts. LI da Convenc:ão Postal Universal e XXX fio respectivo regulamento. Para devolução ou recxpedição de uma encommcnda a seu pedido, ficará o remethml.e obrigado a garantir prévianwnff' o pagamento das taxas
dPvidas pPla nnYa transmissão.

lndem.nizar;iJo

Ar f . !1.:2. Salvo o ca.;;o dn forca maior c os previstos nas
lflU.ras a P lJ dn art. :J", quando uma encommenda fôr perdida espoliada ou avariada, n I'Pnwtfente c na falta deste o
dest.Ínafaf'io fPt'Ú ·rlireito a uma intlemnização correspondente
ao valnf' real da pe1·da. cspoliac:ão nu avaria; excepto si o
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prejuizo tiver si<.lo causado por culpa ou negligencia do remettente ou resnltar da propria natureza do obj ecto.
§ 1. A indemnização, enlrelanlo, não poderá exceder do
seguinte:
a) 10 francos por eneommenrla até um kilo; 25 francos
por encommenda ele nm a cinco kilos c 40 francos por encommenda de cinco a 10 kilos, na pcrmula com os paizes
signatarios da Convenção de Madrid;
b) 5 dollars por encommenda aft~ cinco kilos e 10 dollars
por encommenda de cinro a drz kilos, na permnl a eom os
paizes signat ar i os do Accôrdo rle Buenos Aires;
c) 25 francos por encommenda de qualquer peso, na permuta com a Inglaterra.
§ 2, Nos casos de perda, avaria ou espoliação completa de
uma encommenda o remetlent.e terá, alÃm disso, direitn á
rest.ituição das despozas de Pxpcdição.
Art. 93. O destinatario que receber com reserva uma
oncomme.nda, avariada ou espoliada terá direito á indemnizat;ão rrgnlanu•nlar.
0

0

PrcsrTipçâo tlo rlil'eifo tí inrlemni::::ação

Art. 91.. As reclamações de indemnização por perda, espoliação ou aval'ia das encommendas só serão admittidas no
prazo ele um annn, a contar fln dia seguinte áquellc em que
foi postado o objecto. Findo rssr prazo o reclamante não terá
direito á indemnização.
Paragrapho uni co. As reclamações de que trata o art. 89
serão encaminhadas á Suh-Dirrctoria de Expediente dos CorrPios, com as informações nec(•:-;sarias ao caso.
CAPITULO VII
CONTABILIDADE -

Refuao -

ESTATISTICA

Leil6es

Art. 95. A~ roparlições I10s,f.ars perrnulanf es dircel.as remel.f.erão á Sub-dir~ef oria de Contahilidarle dos Correio'l. até
o dia 5 de cada mez, os seguintes documentos relativos a expedição P ao rPrPhimPnf !) dr encommf'ndas no rnrz anterior:
a) guias dP remessa rPrrhidas, acompanhadas dt~ ccípias
dos boletins de verifieação Pxpcdidos:
b) boletins de verificação regularizados ou acceitos, devolvidos pelos fiorreios do exterior.
Conta

Paragrapho unico. Por esses documentos serrw organizados na Suh-directoria de Confahilinaclc dos Correios as conta'J
K e L. mmle1os ns. 242 e 24::J.
Esfaf isfica

Art. 96. As rcparf.i(:.ões po~faes prrmufantes nirectas remot.fcrão a inda :í Sub-rlirccl o ria de Cmtf nhilirlade dos Cor-

ACTOS DO PODER EXECUTIVO

75

reios uma relação, contendo o numero total das encommendas
expedidas, recebidas, entregues e devolvidas e a importancia
total das taxas postaes arrecadadas no mez anterior pelo servi<:.o de cxvediçã.o e enlrega de encommeidas.
Refttao

Art. H7. As encommendas posl.aes que não puderem ser
entregues aos rlestinatarios por qualquer motivo, e que forem
consideradas como abandonadas, de conformidade com as declarações d()S remettentes feitas no modelo n. 238 ou na formnla do consulta, modelo n. 237, pertencerão ao Correio.
Annullaçiío tlos dil'f'itos tlflurmriJ'os

Arl. 98. Os direitos adnanciros c o sello de consumo depelas encommendas cahirlas rm rnfugc serão annullarJos.
Art. !H). As rcparl ições posl ars pormutanl es directas relacionnrfio no nwdPlo n. :158 as cneommr.ndns de que trata o
ad. 97..i uni ando ao referido modelo, si for caso, relações das
mteommcndas que elevam srr vendidas em virtude de pedido
do~ remottentcs, ou vor eontcrcm mercadorias ameaçadas de
·de! cri oração.

vid~Js

LriliJes

Ar!. 100. As encornmrndas l'clacionadas por força do ar1igo 11rrrrdcn Ir. depois rlr subme1 tidas a nova conferencia e
('lassifira~:fio. se1·ão cnlrrg·nps :ís al fandegas ou delegacias fiscaes, 11ara que rssas repart.içõrs as vendam em hasta publica,
nllsenarlas as disposições em vigor SQhre a materia.
~ 1. 10 o/o da importancia apurada na venda das encommendas abandonadas serão d.arlas ás alfandegas ou delegacias
fiscaes como indcmnização pelas despezas effcctuadas.
~ 2. Do produeto da venda rlas outras encommendas serão dPrlnzid.os. em primeiro logar. os dirritos aduaneiros devidos, dc110is as taxas post.aes; ficando o remanescente, si
llottvm>, drposil ado :í disposição de quem de direito.
Art.. 1O1. .'\s al fandrgas c delegacias fiscaes entregarão
ao Corrr,io as imporlancias que lhe fQrem devidas, acompanhadas de quadros dPmonsl raf i vos do movimento dos leilões.
Ar!. 102. Revogam-se a.s rli.sposiçõc.s em contrario.
0

0

fi i o de .Tam~il'O, 23 de dezembm de 1924. ll. A. SanLlJaio Vidal.

F1'ancisr:o Sá.

Serviço de encommendas postaes internaoionaes
MODELOS
Modelo n . 359
Administração expedidora do
presente quadro
Office expéditeur dn présent
tableau

Administração destinataria do
presente quadro
Office destinataire du présent
tableau

A
PERMUTA DE ENCOMMENDAS POST AES
Echange de Colis Postaux
ENTRE PAIZES NÃO LI.MITROPHES

Entre pays non limitrophes
Quadro indicando as condições em que podem ser transmittidas a descob~rto á Administração dos
Tableau indiquant les conditions auxquelles peuvent étre transmis
à decouvept à l'Office
des
Correios d .......................•.....••...... pela Administração dos Correios d ................................. encommendas
postes
d ............•••...••................. par l'Office
des postes
d ..•.........••................... des colis
postaes destinadas aos paizes para os quaes a primeira Administração póde servir de intermediaria á segunda.
postaux à destinations des pays auxquels
le premier O.f-fice
est à même de servir d'interm~diaire au second.
TotalTotal
daasabitdes
n paorrtancias
frais
Paizes

Vias de

Pays

Voies de

de destino

transmissão

Designação dos paizes
Designation des pays
intermediarias e dos
intermédiaires et des
serviços marítimos
services maritimes
a empregar
à employer

transmission

1

1

0 11

à bonifier
!
Pela Administração .•.............•....
par l'Office, .................•.•..•.•...
á Administração .•.•....•••..•...•..•...
à l'Office .......•....................•..

·I

·j

Taxa segundo
Taxe
o peso
au poids

Premias de
D 0 't
j segur~ ~~r 300
d'assurance pJr 300
francos

I
1

I
li

fra;cs
2

3

4
1

------------------~--------------------------------
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Observações
Observations

Modelo n. 238

B- ANVERSO
(RECTO)

(COLIS POST AUX)
COUPON

Póde ser destacado pelo
Peut être détaché par le

Numeros de registro ..••••••..••..•.•
Nu meros d'enregistrement .......••.••

destinaria
destinataire

o
Nome e domicilio do
Nom et domicile de
remettente
l'expéditeur

Paiz de origem ...•.••..•...•.....•••••••.••••. , •.••• • •.•••..•••.
Pays d'origine ...•.......•.............••....•..••••••.. · · · • · • · ·

Applicação do sello
Application du timbre-poste
ou indicação da taxa
ou indication de la taxe

Valor declarado ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Valeur déclarée ::

percebida
perçue

BOLETIM DE EXPEDIÇÃO

Bulletin d'expédition
junto .••••.. Numero de declarações para a Alfandega .•••••.........•...
Ci-joint •... Nombre de declarations en douane ••..••..•..................
Importancia de reembolso ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Montant du remboursement ::::
Sr .•••.........•...•..............••..............•............•.
A' .•.••••.••••••.••.••..•.•.••.•••...•.•••.•....•.....•........•

..........................................................................
(Logar de destino) •.•..••........••....•...••.•.•..•••••.•..•.•...••...... · · • .•• • · · · · · · • · · • • • • • • · • • • · •
(Li eu de destination) .. , ........•.•.• ~ ••...........•.•........•.......•....•.....•....••. · . • . · · • • · · • • • •.
(Rua e numero) ...•.•..••••...••.•..••..........•....•••.•.......•..•.•..•.............•......•..•••.•
(Rue et numéro) ..•................•.............•.........•......•.•..........••......•....••..••••••

Carimbo da Alfandega
Timbre de la douane

Peso
Poids

Direitos de
Droits de
Alfandega (1)
douane (1)

Encaminhamento:
Acheminement:

(1) Quadro a preencher pelo Correio de permuta de entrada ou pela Repartição aduaneira do paiz destinatario.

(1) Cadre à remplir par le bureau d'échange d'entrée ou par le service de la douane du pays de destination.
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B - (VERSO)
INSTRUCÇÕES A DAR PELO REMETTENTE
ll~structions à donner par l'expéditeur

No caso em que a entr~ga da encommenda descripta rzo anverso deste boletim não possa ter logar, peço (1)
Pour le cas ou la livraison dtt colis l:écrit au recto du présent bulletin ne pourrait avoir lieu, je demande (1)
•••••••••••••••••••••••

t

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

......................................................................................... ............... ...... . ..................
Assignatura do remettente

.................. ························
(Signature de l' expéditeur)

........................... , ............. .
(1) Consignar uma das menções coatidas no quadro abaixo.
(1) Consigner l'une des mentions contenues dans le cadre ci-dessous.
O remettente de uma encommenda calzida em refugo póde pedir:

L'expéditeur d'un colis tombé en rebut peut demander:

a) Que a encommenda lhe seja immediatamente ,devolvida,·

a) Que le colis lui soit immédiatement renvoye;
b)
b)
c)
c)

Qu2 o endereço da encommenda seja rectijicad1 ou completado,·

Que l'adresse du colis soit rectifiée ou comt?létée _;

Que a encommenda seja entregue a

outr~ des~znatarto,

?.u

qu~

.

.

seja re.exP.edtda para outro

.

d~SltffO,

para ser entregue

Que le colis soit remis à un autre destmataue ou qu 11 s01t reexpedte sur une autre destmabon, pour être remis

ao de5tin1tario primitivo ou a outra pessoa;

au destinataire primitif ou à une autre personne ;

d)
d)
e)
e)
f)
f)

Que o destinatario primitivo seja avisado ainda uma vez,·

Que le destinataire primitif soit avisé encare une fois ;

Que a encommenda seja

vendi~a

por cont~

~risco ~o

ren:ze!tente ou tra.ta_da como ab1ndonad.tf ,-

Que le c0lis soit vendu aux rJsques et penls de 1 exped1teur ou tralte comme abandonne;

Que uma encommenda sujeita a reembolso. seja

~ntregue a~ des~inatario. r:rimitivo

ou a outra pessoa sem percepção

Qu'un colis grevé de remboursement so1t rem1s au destm~tatre PflJ?I~If o~ à UI?- e ~utre pers(;mne sans perception

da importancia do reembolso ou contra o pagamento de zmportancza znjerzor

du montant du

rembours~ment

á

znd.icada anterzormente.

ou contre payement d'une somme inférieurc à celle indiquée originairement
g) Que a encommenda seja entregue ao destinatario sem. percepção cj.os direitos de aljandega ou de outras despeza~ a
g) Que Ie colis soit remis au destinataire sans pcrcephon des fra1s de douane ou des autres frais dont lc colis

que a encommenda esteja S!Jjeita.
es\ grevé.

RECIBO

DO

DESTINATARIO

Récépissé du destinataire
.

.

.

{ A encommcnda designada

O abatxo ass1gnado declara ter recebido l lc colis designé
Le soussigné declare avoir reçu

l no anverso deste bolet1m.
.

.
) As encommendas designadas 1
\ les colis designés
au récto du présent bulletm •

• • • • • • • • • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . em •.••.•.....•..•..••.....•........ 192 ••••
A •••••••••••••.••..•..•••••• le .••••.......•...•.•.............• 192 ••••
Assignatura
(Signature)

........................................
Leis de 1924- Vol. IV -
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\\odeio n. 239
\dministration des Postes
du Brésil

Logar de destino
Lieu de destination

c

(Colis Postaux)
DECLARAÇÃO PARA A ALFANDEGA
Déclarat:on en douane

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

\'
l·'-·······
.. ········ .. ·······

Pesos
Poids

Encommendas postaes
Colis Postaux

Quantidade
Nombre

Valores
Valcurs

Designação do conteúdo
Désignation du contenu

Es p c ci e
Espêce

Bruto

Liquido

Brut
Oram mas
Grammes

Grammas
Grammcs

Net

--------- ________ I_______________________________

--1--------l1

----,-----~---··-~·--~--.--------

-1-·----~_-~~--=-~-~-~-~----·

I
I

--· --- -·-·· ·- 1-----1 -

l

I

-------~------------------1

.

. ___ I _ _ __

-_-1---~== I -----1 -------- I----------------------------------------~---------------

O remettentc
L' cxpéditeur,

.•..•.•...••.••• 192 •.•.

Modelo n. 241)

D
(COLIS POSTAUX)

ADMINISTRATIC:\' DES POSTES DU BRÉSIL

N .••........•..•.•..••..

'Cureau de •.........•....•.....•.....••..••..•..

---------•
Leis de 1924- Yol. i V -
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Modelo n. 211
Permuf.::t com o Correio de

Admhiistração dos Correios do
Brasil

F

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

Administration des Postes du
Brésil

( COLIS POST AUX )

Échange avec l'office de

GUIA DE REMESSA

.................. ·-· ...........,

Numero de ordem da guia de remessa
Numéro d'ordre de la feuille de route

~

(Feuille de route)
das encommendas postaes expedidas pela repartição de permuta de .•••••••••.••••••••••••

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

Nome do paquete ••••••••••••••••••••••
Nont du paquebot •.•••••••••••••••••••
Carimbo de data
Timbre à date

o
C/)

><

eiS
"t:j

~

s:::
8
' 8
o
u
s:::
C!)

,-e

C!)

C1)

"'o

"t:j

Q)

I

C/)

o
A

I

Repartição

-

--...

.~

*
8

C1)

s:::

Q)

··;:::bl) I .!:P

Q)

o

'8"' .o'"'E
o
=
z z
Q)

'"'

~o

C1)

o

o

o

.ê
......

:§
v;
Q)

"t:j

I

3

C/)

Q)

C1)

o

I

Eco;:~

5

~~

8'-

O eiS

o~

uc:;

uu

'C

Cl:!'-

C"'-

o'"'

C1)

>

Q)

"t:j

"t:j

o

VJ
"t:j

C/)
Q)

u

u

="t:j
eiS=
.=Q)
u-

'Co;:!

.:g
'"'

lel)Q)

r;s-

Q)

"Q)

1-t:j

'"'
=

Q)

c;
::>

";i

::>

'õ

c..

I

"t:j
eiS

s:::aJ

Cl)"t:j

ueo;:~

"t:j

cu

Q)
•Q)

c..
6

C/)

C/)

Bonifications de taxes et droits

o

=
e

C/)

o

-

>
eiS

s:::o

C!)"t:j

-t:jO

Q)

Quantia a abonar

u
Q)

Co;:!

o

-4

>

1:§

I

2

eiS

Co;:!
"t:j

Bureau

I

I

I§

I

Numeros
Numéros

dcs colis postaux expedi és par le bureau d' échange de •••••••.•..••.•••••......•••••••••••
á repartição de permuta de •••••••••....••...••.•••••••••••••••...••.....••.•••••••••
au bureau d'échange de ••••••••••..••.••..•.••••••.•••••••••.•••••..•.••••••••••••••
Partida( •••••••• expedição) em ••••.•..•.•.••• 192 •••••• á •••••• h •••••. m .••••• de ••••••
Départ ( ..••••...•.• e:1voi) da ••••...•......• 192 •••••• à •••••• h .••.•• m ..•••• de ••••••
Chegada ...••••••••••.•••.• em ••.....•••..••• 192 •••••• á •....• h ....•. m .•.••• de ••••••
Arrivée •....•....••••.....• du •.••...•.•....• 192 •••••• à •.••.. h .••••• m .••.•• de ••••••

-

C1)

õ

.o
E
Q)

C/)

=
o
.o

Q)

Pela administra- Pela administração expedidora á ção corresponadministração dente á admniscorrespondente traçãoexpediáora

-

-

Par l'office corPar l'office exrcspondant à
péditeur à 1' offi- l'office expédice correspondant
teu r
8

7

'"'

C/)

o

"t:j

I 8

Q)

'"'

Co;:!

C/)

'ü

Q)

s:::

"'......s:::

.5
;....

eiS
......

o

s:::
o

A

..ê

9

Observações

Q)

;....

Observation.s

:E
10

11
~

Francs.
1
2
3

Fr.

Ct.

Fr.

Ct.

Fr.

Ct.

I

•
5

6
7

8
9
10

11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

Totaes
Totaux

O empregado da repartição remettente,
L'employé du bureau expéditeur,

O empregado da repartição destinataria,
L'employé du bureau destinataire,

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

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

(*)

Não preencher na hypothese em que as encommendas sejam dirigidas á mesma repartição que as guia3 de remessa.
Ne pas remplir dans Ies cas oú Ies colis sont adressés au même bureau que les feuilles de route.
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Modelo n . 236

n

Carimbo de data

G

Admin istration des Postes
du Brésil

( COLIS POST AUX )

\.._

BOLETIM DE VERIFICAÇÃO

_./

Timbrê à dàte
BULLETIN DE VÉRIPICATION

Para

a

rectificação

e

verificação dos erros

e

irregularidades de qualquer natureza encontrados na remessa de
de toute
n'lture reconnues dans l' envoi de

pour la rectiftcation et la constatation des erreurs et irrégularités

encommendas do Correio de permuta d . •...••..•.•.•.•••••.........•.•••••••...••••••••••••.•••••••........•.••••••••••••••••••
du bur.:au d'échange
d ..................... ~ ....•... , ••..•••.........•.. ......•..•...•.•••••••..••••••••....•••
pelo Correio de permuta de ••••••••••••••••••••

colis

par le bureau d'échange

de ••••••••••••••••••••

Expedição ••••.••..•.••••••••.•••••••••• l9
Expédition • ..•••..••••...•••••••••••.••• • 19 •••
FALTA DE ENCONUMENDAS

Manque de colis
Numero
Numéro

I

de
ordem

de
registro
de
1' enregis-1
trement 1

d'ordre

Verificação
Vérification

Importancia
Montant
Procedencia

Endereço ( o mais exacto possível )

Lieu d'origine

Adresse (aussi exacte que possible)

de
da taxa credi- doduCorreio
bureau
ta da
destino
du port bonifié destinataire

Observações
Observations

•
f

{
A VARIA NAS ENCOMMENDAS

Avarie de colis
Numero
Numéro

I

o.d)

Endereço

"'-u-

c<;SC':S

Procedencia
de
ordem
d'ordre

de
registro Li eu d'origineii
de
I
l'enregistrement

Conteúdo

Adresse

I

Contenu

ls~
'-'0
CUu

I

I

!

Do remettente
de l'expéditeur

Do destinatario
du destinataire

>rn

o:g
mo
~o..

0d)

"C-d)

~""'
'"'C'\S
C':S-

üg
d)"''

"''"'
'"'=
OaJ

~~

>>

o::s

u •

-u
d)....., d)tU

-c:
"'"''
o= =O)
~~:§
c<;SC':S

uu

:;:a
r:: C:

-·ôü

<!.).-

u~

-c.>
C: -a)

~.:

.S.~ ucn

-- o'"'
u

~(I)

-=
~·-

rn~

d)Q.

u-

Descripção e causa apparente da avaria ou outras observações
Description et cause apparente de !'avarie ou autres observations

....................................................................................................................................
................. .. ...............................................................................................................
..................................................................................................................................
.. .................................................................................................................................
.. ...............................................................................................................................
·~·
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( \'

I)

IRREGULARIDADES

Irrégularités
(Falta da guia de remessa, acondicionamento ou fechamento irregulare ;, e1 ~.)
(Manque de la feuille, emballage ou fermeture insuffisants, etc.)
,

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

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

ae•••••••••• •••• ••• • •• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• •••••••• ••

•• • • ••

·•

...................................................................................................
................................................................................................. . .... . ..
.................................................................................................... . . ..
........................................... .......................... ..... . . . . . . . .. . ... . . . . .. . . . . . .. . ...
'

································································································ ....... .
ERROS

Erreurs
~

Numero
Numéro
de
registro
de
l'enregistrement

de
ordem
d'ordre

l

I

I

I
1'

:rnportn
Procedencia
Li eu d'origine

Peso
Poids

Nome e endereço do destinatario
Nom et adresse du destinataire

c
MiJnt;: •1t

r> ,
\

l

crediL lê.
ictt: port b 'll' i ..

I.J.l

tlê.

I

I
Total verificad·,.
Total v0 rtfié
\ ·istc1 c
Vu

..••••••......••....• •le ..•.....••••••••••... 19 .••
O empregado do Correio destinatario
L' empJoyé du bureau destinataire

Leis de 1924- V oi. IV- Pag. 76-7

L(

c

• • • • • • • • • • • • • • • • • • .. t

O chefe io Corr ·it
Le chef cu bure: ll

I

:do
. ·'

de

C !U
t:>

I

I

II
Total .......................•
Total

or

t)

I

I

u ãc

~

~..![;f

;t

r~

Modelo n. 237

Car

Administration des Postes
du Brésil

1

o do C orn~.o
()fL!'lnl

J
COLIS POST AUX
A VISO

DE

:\AO ENTREGA

Avis de non remise

z

T

rc du

t~ure l l

'o~igin·.

A •••••••••• enco1nmenda ••

.. ....................................
,

• :·1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

•

I

•

•

•

•

I

•

I

I

I

I

I

I

I

'I I

I

o •••••

junto

....•.. lc bulletin .......... d'expedition

Le •••••••.•• coliu dont ci j.
e

que se refere o bolc;im •••.

1; ••

o. o • • • • • •

procedentt

'

1:

••...•.••.

o:igíaaire de

I

~u1:-·2 mctivú:
acha-se retida neste Correi o pel<
L r le motif suivant:
se trouve en souffrance à mon bu:
r(~~~usada.
pelo destinatario. (1)
a) A••••• encommenda •.••. fo •••.
1.~ destinataire.
Le ••••• colis ••••• eté refusé •••
. ; ào fc, ..•••
reclamada. (1)
b) A ••••• encommenda ••••••.•••
·~ l ~ t '~ ·. t: . . • . .
Le. • • colis .•..• n ..... pas été
· t : a::;cnc, partiu, fallecct!.
(1)
c) O destinatario é des<:onhecido .
Le destinataire est ir:connu, a·: ; · ; ~~lrti, Jccédé.
d) O endereço é insuffidente. (:
L'adresse est insuffiHante.
l: a, -:ôrd,) com o bold:m. (1)
e) O endereço da encomm~~nda n
;, ct l,: c:u bul:etin.
L' adresse du colis n 'est pas c
1 <': direitos Li e :\lf:u~dega.
(1)
o

•••

o

h.· s a ais de de uan;..·.
. (' r c ,; 111 b o1s c1 • (1 )

I

f) O destinatario recusa pagatr. o
Le destinataire refu~;e d.e pay(

ren:bour::;cmi.'Et.
dcspczas ue que

t

~>outras

>>
;:::

0

~

cn
cn
Cl)

'""

"'
<

1 encomrr:c;~cJ

c ta c: ;-Jc .

( 1'

''

s :LU:rcs frais da1:t lc colis est gre\·'-

g) A encommenda é onerada de de
Le colis est grevé eles fra.is <
Pelo prolongament1) da <:.rmc: ,
Pour prorogation ce magasit
Rogo pedir instruq:õ:~; ao r
Priere de demander les instn
prazo de .•..•••
.mez::s, a .....
dans un délai de .•.•..•.•• mo.is, 1

A: Jnckcra r o:1 : :1s. em um tot:ll de .. .
:t .tlt~es s'eL.:.\·a;:t:wtotal d ........ .
irq·or~an-:i:t ~~ au.m:nbdl na rJz;í, :::.
mJt:( scra m:tjo:·c..: à raí~on d;.; ....

1..:11<.

o. o

Cl)

••••

':;n:unic~d·-lhc q::c si es:as i::s:nLÇCJc·: ·1fw \ ~:·e
.'x:~l:,litcur ct de: Lll fai connaitrc qr,·. ~: lCS i:l<ILH
...•.. Ih:: 5c: •.••. rccxpcdida ..... c;::;:1 pZi:.;J:nc:17(

... ( li:- •....•..•. :ui

S(.;i' •.••• réexDédi~·.

U:'

L

Carimbo de data

o

A;.:s:::natur;
Sig::arur,

Timbre á date
{1) Riscar as indicaçõ<~s de quE
(1) Biffer les indicatio11s dont i:
Leia de 1024- Vol. IV -
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. : zcr Js,J.
~.~

· ·.1~.s f:lt t:sa=c.

a)

m

'C•:1S :tC

fraL

:: l !CC t:l::: 11
:;

:·

:o n1)

: 1'L~"t

pas

RESPOSTA
RÉPONSE

a) Apresentada .•.•. mais uma vez ao destinatario
Présenté ..... encare une fois au destinataire
b) Entregue .•.•• a ....•••••••.•.........•..•.•.......
Remis á· .•••.....•.......•..••....•.............

Sr ................................ .
Mr ••.•.........•..•••......••.•
Rua ....••.••...••••••••.••••••••
Rue......................... (1)
n ••.••••••..•••.••.••••••••• • •• •

Sem direito
Sans perceptinon
A ......• encommenda •..••.. deve ....... ser
Le. . . . • . • colis doi ....... étre

Contra pagamento
Contre payement

Ido importe do reembolso de Ir ............. cts ••.•••.•••••••
]du montant du remboursement de Ir ..•••.•...•.• cts ••..•••••••

c) Reexpedida •••.• ao Sr ..•...•.....................................•.••.••.••.•••••.•
Reexpedié ....• á Mr •................•.............................••........•••.••
rua ...................•.....................................................•.........
rue ..............•..•••••.••.....•...•.•......................••••.•.•....•.......• (1)
d) Reexpedida ..... ao Correio de origem.
Réexpédié au bureau d'origine.

O remettente abandona a ..... encommenda.

(1)

L'expéditeur fait abandon du colis.
O remt:ttente pede seja ..... vendida ..... a encommenda.

(l)

L'expéditeur demande que le ..... colis soi. .... vendu.
O reme tente pede que a ...•. encommenda ..... seja ..... presente .•.• •ainda uma vez ao destinatario, sem percepção de direitos
de Alfandega ou outras despezas de qne esteja ..... onerada ...•. a ...... encommenda ; o remettente tomará á sua conta estas
despezas.
L'expéditeur demande que le •.... colis soi. .... présent. ...• encare une fois au destinataire, sans perception des droits de douane
ou des autres frais dont le ..... coiis soi. .... grevé ...•. ; l'expediteur prendra ces trais á sa charge.
O remettente não tendo respondido aos pedidos de instrucções que lhe fcram endereçados, a encomenda ••••. deve ...•. ser reenviada ....• ao meu Correio, na expiração do prazo regulamentar.
L'expéditeur n'ayant pas répondu aux demandes d'instructions qui lui ont été adressées, le ..•.• colis doi ••••• étré renvoyé •..• · ·
a mon bureau à l'expiration du delai réglementaire.

(1)

Carimbo de data

o

Assignatura
Signature

Timbre á date
l

Riscar as indicações não usadas.
Biffer 1es indications dont i1 n'est pas fait usage.
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Modelo n. 242
Admini!tration des Postes du
Brésil

Correspondance avec l'Office
de .....•..•••..••.•.••••••••

K
(COLIS POST AUX)
NOTA MENSAL

État mensuel
das quantias que reciprocamente devem
a Administração dos Correios do Brasil e a Administração dos Correios d •...•••.••••••••
des sommes que se doivent réciproquement 1' Administration des Postes du Brésil et 1' Administration des Postes d .•...•••••••••••
. . . . . . • . . . . • . . . • a titulo de despezas pelas encomrnendas postaes expedidas pelas repartições de permuta dependentes da primeira
•••••.••.•...... à titre de frais
pour les colis
postaux livrés
par les bureaux d'échange dependant de la premiere
á repartição de permuta de ••••••••••••••••••••••••••••••••••
au bureau
d'échange de ••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mez de................................... de 19 ...
Mois de...................................

Datas das
Dates des
guias de
feuilles de
remessa
route

19 ••••

11 - Credito do Correio remettente
Avoir de l'Office expéditeur
Taxas e premios
Taxes et droits
(Columna 9, formula F)
Colonne 9, formule F

I - Credito do Correio destinatario
Avoir de 1' Office destinataire
(Columna 8, formula F)
Colonne 8, formule F

Remessa
Remessa
Remessa
Remessa
Remessa
Remessa
Envoi
Envoi
Envoi
Envoi
Envoi
Envoi
da repartição da repartição da repartição da repartição da repartição da repartição
du bureau
du bureau
du bureau
du bureau
du bureau
du bureau
de .....•.•.•.•• de •••••.•...•.. de ..•.•.•...••• de ••••..•.••.•• de .• ~ •...•..•.. de •••.•.....•.•
de .••.•.••.••.• de .•.•••......• de ..•.••••..... de .........••.. de .....•....•.. de .......•..•..
f r.

1

...

ct.

fr.

')

3

I

I

fr.

II ct.

ct.

I

fr.

ct.~

I

4
5
6
7
9

12
13

14
15
16
17
18
19
20
21
22

ct.

fr.

ct.

I

II

10
11

f r.

I

I

8

Observações
observations

I
I

I

iI
!

I

I

I

I
I
I

I
í
I

23

I
I
I

I

24
25
26
27
28
29

f

I

:

I

!

I
I

30
31

Totaes das
Totaux des
repartições
bureaux
correspondentes
correspontlants

!
I

I
I

I
I

I

Total geral
Total général
de cada credito
de chaque avoir

o

J...,;,. de 1 0 2 4 - Vol. IV -

O Chefe da repartição de permuta destinataria,
Le chef du bureau d'échange destinataire.
Pua:. 7 6 - 10

Modelo n. 243

Administration des Postes

T

Modelo n. 243
Administration des Postes
du Brésil

L
(COLIS POSTAUX)

Correspondencia com
Correspondance avec
a Administração de •••••.•...•..

COI\TA

l'Office d •.............•....••.

Compte

recapitulativa dos resumos mensaes das guia~ de rem:!ssa das encomme:tdas postaes endereçadas pelos correios de permuta
récapitulatif des états men:;u~ls des feuilles de route de colis postaux adressées par.les bureaux d'échange d .•.•.•..........•.••....•.
de ................................................. aos correios de permuta de •..........••.......................................
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ·• •••••••••••••••••••••••••••••• aux burea ux d'échange d • ......................................................

Mez de. • •••••.•••.••.•.•.•••.•••.•.••••.•.•••• ,·.192 •.•.••
Mois d ••••.•••••••••.•••..•••••••••••••••.. 192 ••.•

I

E Ql·:
41) ...

......

"O 'C
00

Designação dos correios de permuta
Désignation des bureaux d'échange
destinatarios
destinataires

Ql:c

"O o

e-t
4U8

lmportancia das
. Montant des
lmportancia das
sommas devidas
Montant des.
sommes dues
sommas áevidas
de accordo com
sommes dues
d'aprés chaque
1
de acGordo com
os resumos mensaes
d'aprõs chaque
état mensuel
os resumos mensaes
ao correio
éta r mensuel
à l'Office
ao correio
1
remettente
'
á l'Office
expéditeur
destinatario
destinataire
I
Taxas e premios
Taxes et droits

II

e::s
::sZ

I
I

z

I

1
2
3
4
I

5
6
1
8

9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

19
20
1/2 por cento da importancia das cobranças
1/2 p. 100 du montant desremboursements
effectuadas pela Administração destinataria
effectués par l'Office .destinataire ••••••••••••••
Totaes ••••••••••
Totaux ••••.••••
Saldo a favor do correio ••••••••••••••.•• ·"" ••• . .
Solde au crédit de l'Office ....................
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Observações
Observations

Administration des Postes
du Brésil

N
(COLIS POSTAUX)
RECLAMAÇÃO DE ENCOMMENDA POSTAL
RECLAMATION

E
cu

bD

'i:

o

cu
c:

cu

:§
....

o

;;,

o

2....

'O

o

........ u=cuc.J
o
u
'(i)

"(i)
0..

....cu

.:::
c.J

=
....
C1)
C1)

0..
eiS

2

'eiS"'

0..

eiS

0..

·=õ.
E

cu
....
oCIS

~

'"'eiS

0..

D'UN

COLIS

POSTAL

ou de vale de reembolso não recebido
ou d'un mandat de remboursement non parvenu
Correio em que foi postada:
Bureau de dép~t ..........•..••.•....•...........•....•.......•....................................................•
Data em que fot postada:
Date ?u dépôt .•..•.....•..•..••...••...............................................................................
Descrtpção bem exacta do exterior:
Description tres exacte de l'extérieur .....•....••...•...................................•.............................
N. de registro:
N. d'enregistrement .....•.•...•..•................................................................................•.
Endereço do destinatario (tão exacto quanto possível):
Adresse du destinataire (aussi exactement que possible) .............................................................. .
Conteúdo exacto:
Contenu exact .•..•••....•......•...•.......••............•..........................................................
Peso:
Poids ...•.........••..•••••.•.•.••.•...•.•.......•••...•...•...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · • ·
Declaração de valor:
Déclaration de valeur .........•.•.••.......................•..............................................•..•....•.•
Reembolso:
Remboursement. .•.•..•..•.....•.............•.•..•.•..••..............................................•.............
Pedido de aviso de re::ebimento:
Demande d'un a vis de réception ••.•.••..•.•..•.••..••.•..•.•.•.•....................................................
(No caso affirmat!vo juntar as letras A. R.)
(uans le cas affirmatif ajouter les lettres A. R.)
Nome e endereço do remettente:
Nom et adresse de l'expéditeur .•.....•.......................••..••.......•..........•............................••
Encaminhamento: expedido em
19
pelo correio de permuta de
Acheminement: expédié le .•..••.. 19 •••••..• par.le bureau d'échange de •.•.•••.........•..................••.........
ao correio de permuta de
sob n.
da guia de percurso.
au bureau d'échange de ..•.•...•••••• sous le n •••.•.••. de la feuille de route.
Data
Assignatura
D1te ...••.............•.•.................•.....•. Signature .•...........•..........................................
Administração dos correios de
Administration des postes d .•.••.•...........•......•.......•..........•............................................
A encommenda acima descripta foi entregue em
19
a
Le colis décrlt ciMdessus a été remis le .................... 19 .•...•.. à .•.•.•...................••.......•........•..••
Data
Assignatura
Date ....••.•...•.••..••.••.•..•••••..••••..••..... Signature ..................................................•......•
A encommenda acima descripta
Le colis décrit ci-dessus ...•.....•...................................................................................

.................................................Assignatura
..................................................................

Data

Date . ............................•............... Signature . ....................................................... .
C/)

.8

'"'

~

:a

C1)

....E

(I)

.5
C/)

o

'(i)

....
....o
c.J

C/)

o

~

0..

·cu

i0..

Administração dos correios de
Administration des postes d .••.•••••...................................•.........•.•................................
Reencaminhada em
19
pelo correio de permuta de
Réacheminé le ................. 19 ......•. par le bureau d'échange de •••..•...........................................
ao correio de permuta de
sob n.
da guia de percurso.
au bureau d'échange .••..........••... sous le n ........ de la feuille de route .
Data
Assignatura
Date ....•...•....•••.........••••.........•.....• Signature .....•...........•......................................•
Administração dos correios de
Administration des postes d .......•............•.................•.................................................•
Re~ncaminhada em
19
pelo correio de permuta de
Réacheminé le ••................... 19 ••....•• par le bureau d'échange de .•...•........•...•.•....................••.•
ao correio de permuta de
sob n.
da guia de percurso.
au bureau d'écha 1ge de •.......•...•.• sous le n .•..•..• de la feuille de route.
Data
Assignatura
Date ............................................. Signature ........•.................................................
Administração dos correios de
Administration des postes d .•..•.•....•...•••.•••••....•.......................•...............•.•........•......•.•
Reencaminhada em
19
pelo correio de permuta
Réacheminé le ..•.•••..••.........• 19 ••••••.• par le bureau d'échange de ..........•..•...............................
ao correio de permuta de
sob n.
da guia de percurso.
au bureau d'échange de .•....••••.•••.... sous le n .•••.••• de la feuille de route.
Data
Assignatu~a
Date .......•••....••..•••...•.•••.•••.••...•...•. Signature •.....•..•••...•••..................................•••.•
Resposta definitiva (1)
Réponse defini tive (1) •••••••••....••••••••••...••..•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

(1) Da Administração destinataria, ou, conforme o caso, da Administração intermediaria que não puder informar a transmissão
regular da encommenda reclamada á Administração seguinte.
(1) De l'Office destinataire, ou, le cas échéant, de l'Office intermédiaire qui ne peut établir la transmission réguliere de l'envoi

reclamé à l'Office suivant.
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Modelo n. 244

SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POSTAES JNTERNACIONAES
REQUISIÇÃO
I'ARA REl\1ESSA DE ENCOMl\tENDAS PARA ••••••••••••••••••••••••••· •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

( 1)

Registrada sob n .......... ..

( 2) Pagou ...

. ••••.•. •$ •. •••...

A encommenda abaixo discriminada deve ser entregue ao Sr. ( 3 ) ................. · · .... · · .. · · .. · · · · · · · · · · · · .. ·

....................................................................................................................................
.
(4) Res1'd en t e em ..................................................................
·····•···························•

( 5) QUANTIDADE E QUALIDADE DA ENCOMMENDA

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

Peso bruto: ...............•................................................
Peso liquido: ............................................................. .

. . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dos Correios de ........•.....................................................
em ........ de ............................... de 19 ..... .
Nome do remettente,
( 6) ............................•.................................................
( 7) Residente em .....................•..........•..... rua ............................•.. : .......•............•...... n .......•
( 8) ( Assignatura) ...........................•....................................•............. ·: .. ...•................... · · ....
( 1)
(2)
(3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)

Observações
Numero correspondente ao do talão de registro (mod. 238).
Jmportancia dos sellos applicados no canhoto do talão (mod. 238).
Nome por extenso do destinatario ou pessôa a quem é remettida a encommenda.
Residencia do destinatario, constando de lugar, rua e numero da casa.
Neste quadro deverão ser declarados minuciosamente pelo remettente a quantidade, qualidade, peso bruto e liquido da encommenda.
Nome do r~mettente, ou pessôa que manda a encomme.1da.
Residencia do remettente, constando de lagar, rua e numero da casa.
Nome da pessô.i que preencher este modelo.
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Modeio n. 357
SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POSTAES INTERNACIONAES

Livro para lançamento das encommendas a expedir
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dos Correios d . .............................. .

Data do
recebimento

Numero da
encommenda

Destinatario

Destino

Recibo ·do
Peso bruto Porte pago expedlcionario

Observações

>
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8

g
tlt
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~
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o
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""-f

Medeio n. 355

SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POSTAES INTERNACIONAES
SERVIÇO INTERNO

Lista para expedição e devolução de encommendas e para remessa de impostos aduaneiros cobrados aos destinatarios
•..••••. • expedição da •••••..•••••••••••••••••....•.•••••• dos Correios de •.•••.••.......•••••.••..•••••••••••••
para •.•.•..•.•...••••••••.•..••••.•••••••••••••••. dos Correios de .•.•••••..•.••.•....••...••..•.•.••...•.•.•.••..••••••
Carimbo do Correio
Carimbo do Correio
de origem
de destino

O

Procedencia

O

Seguem .................... , ............. documentos

I

Numero

I

I

Destinatario

I

Impostos

""-l

fX)

>
~
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rJl

Observações
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rJ

$
$
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$
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$
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Confere.

O expedicionario,
I

t'
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t

t

t

I

'

I

t

t

VISTO.

O Chefe,

•.••....••.............•..••.•....•.•....•....
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ACTOS DO PODER EXECU'rlVO
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Modelo n. 253

SERVIÇO DE BNCOMMENDAS POSTABS INTBRNACIONAES
~

LIVRO PARA LANÇAMENTO DAS ENCOMMENDAS A CLASSIFICAR

Serviço aduaneiro no Correio de •••.••••..••••••••••••••• •.• • •· • · •
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Bncommenda

Destinatario
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Despacho aduaneiro

Vapor
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Recibo
Observações
do
Direitos a pagar funccionario
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Modelo n. 352
J:'Ó

SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POSTAES INTERNACIONAES
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PAPELETA DE CLASSIPICAÇÁO
•
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Contem o presente processo •.•..•.......•.•... documentos referentes a .......•• volumes ns ••..•••..••.••.•••
de ns. de orden1 •....•..••••.•.•••.• pesando bruto •.•.•.•.•••. pertencentes a .•••..••.•.•.•••.•••.•••••..... morador á
rua ••.•••...•......••.•. , ••.•.••••. n •.•.••. em cujos vo:umes verificamos o que abaixo se declara:
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r-:. odeio n . 350

SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POSTAES INTERNACIONAES
NOTA DE DESPACHO

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

IMPORTAÇÃO

• • . • . . • . •" Via

N •••••.•••..•

. •....•. de •..•..••.•..•. , ..•...•.•... de 19 ..•....
• • • . • . . . . . . . • • • • • . • • • • • • • • . • • . • • • • . • • . . • • . • • • . . . . • • • . • • . residente á rua. • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • . • • n ••.••••••••
despach •..... por esta nota a ..• encommenda .•• de n. de ordem ••.•.....• vinda de ...••.•.••.....••••..........•..•...••. no
vapor ........•.••..•...•..•..•• entrado em ........ de. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . • . • . . . de 19 ..•...• , conforme abaixo se declara:

Marcas

Valor

Numero e conteúdo dos volumes

Taxas

Direitos

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

I
•••••• !I • • • • • • • •••••••••••

(VERSO)

Valor
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Marcas

1

Numero e conteúdo dos volumes

Taxas

Direitos

Modelo n. 351
SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POST AES INTERNACJONAES
GUIA DE RECOLHIMENTO DOS DIREITOS ADUANEIROS

................... . de ..... .................•....••..

Pela presente Guia o abaixo assignado recolhe aos cofres desta Repartição a importancia
•••••• a

Via

19 ...••

proveniente de direitos e taxas aduaneiras, conforme as notas ou despachos nu meros •••••••••••••••••••••
que a esta acompanham, referentes a ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• encommendas de numeros
de ordem •..•......•....•..•.•.•.•.••.••••••••.••••.••••••••.•••••••••••••••.••••••••••.•... •...•.•.•.•.•

. . . • . . . . . . . . • . . . . • •• . • • . . . . . . de •••.....••••••.•.• de 19 ••••.

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

Discriminação dos despachos

Quantias

I

Total

Ouro

Papel

l

I

l
Modelo n. 247
SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POSTAES INTERNACIONAES
Correio de •.•.•...•••.•..•..••••.••••.••••••
• ••••••••• notificação-

A VIS O

N. de ordem da ••• encommenda •••••••••••••••••••••••••••••••••••
O Sr ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• residente á rua
• • • • • • · · • · • • ••• • •••••••••••••••••••••••••••••••• n • •••••••• , tem

a receber • •.••••••••••••••••••••••••••••• encommendas postaes

numeros ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• vindas de •••••••••••••••••••••••••••••••••• no vapor •••••••••••••••••••••••••••••••
entrado em ••••••••• de •••••••••••••••••••••• de 19 •••••••
Em •••••••• de ••••••••••••••••••••••••••• de 19 •• •••••

O empregado postal,

.......................................................
I.eis de 1924 -

Vol. IV -

Pag. 82 -

2

Modelo n • 354

SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POSTAES INTERN ACIONAES

LIVRO DE RECEITA
•••..•..•••••..••••.••.••••••••• d ••••••.•....•••••.•••••.
....~---

Despacho

d)

Vapor
(Modelo 1)

Cl)oo
"tjd)

cu

""'

d)

Dia e mez

e

Imposto
de
consumo

~~

"Eõ

o

e::s
z

Direitos

'O

Numero
das encommendas
Nome

Nacionalidade

Data da
entrada

·---------

cu>
::s
Cl

Ouro Papel

Conferente
que
classificou

Escripturario
que fez
o despacho

Data do
recebimento
dos
impostos

Observações

Remettente

Observações

Total

.

Modelo n. 358
SERVIÇO DE ENCOMMENDAS POSTAES INTERNACIONAES

RELAÇÃO DAS ENCOMMENDAS ABANDONADAS
•.•••••••..•..•.•.•.••.•.•••• dos Correios d •.••••..••.•••••••

Nome

Vapor

Encommenda

Destinatario

Residencia

Numero
de ordem dado
pela
Secção Postal

Numero
da encom- Procedencia
menda

Peso bruto

Nome

Data
Nacionalida entrada
da de

I
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DECRETO N. 16.713

DECRETO N. 16.714 -

~

DE

2·í

Não foi publicad{)

DE DEZEMBRO DE

1924

Estabelece as bases da reoruani!.açilo do serviço natal, na parte
referente ás attribuições dos officiaes dos actuaes C01•pos
da Armada e de EngenheiJ·os Machinistas, que passam, a
constitui1· um Corpo Unico, e dá out1·as provúf.encias.
O Presidente da HepuLlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 13 do decreto n. •-1•.015,
de ü de janeiro de 1020, revigorada pelo art. 11 do decreto
n. J .'i 94, de 7 de janeiro de 1924, decreta:
Art. 1. Os acf.uaes officiaes do Corpo da Armada c do
Corpo de l!:ngenheiros Machinistas Navaes passam a constituir
um corpo unico de officiaes da Armada, com as attribuicõe.s
especificadas neste decreto e nos regulamentos que o Governo
opportunamente expedir.
Paragrapho unico. Usarão todos o mesmo uniforme actualmente estabelecido para o Corpo da Armada e conservarão a
mesma precedencia hierarchica que lhes é conferida actualmente.
Art. 2. 0 Os officiaes do actual Corpo de Engenheiros Ma··
ehinistas constituirão, nos difrerentes postos do corpo unico.
quadros parallelos aos do actual Corpo da Armada, designados
pela lettra M, e serão promovidos em seus quadros, dentro do5
limites desses quadros e nas vagas que nelles occorrerem, de
accôrdo com as disposições em vigor, até a sua completa extincção.
Art. 3. Os serviços de machinas ·constituirão uma das
especialidades em que será. dividido o serviço geral, na fórm<-t
que o Governo estabelecer nos regulamentos a expedir.
§ 1.0 Os officiaes designados pela lettra il1 continuarão nn
encargo do Serviço Geral ele Machinas e poderão ainda ser affectos ao serviço ele quartos no convéz, si houver urgente necessidade do serviço, ue aceôrdo com as ordens superiores e as
instrucções baixadas pelo Ministro áa Marinha.
§ 2. 0 Aos officiaes do actual Corpo ela Armada que se for.
maram peJos regulamentos ela Escola Naval, de 1918 e posteriol.'es, serão commettidos, tambem, os serviços de machina~.
na fói,ma estabelecida nos regulamentos que o Governo expedir.
Art. 4. A unica e.specialidade absoluta e permanente d·J
official elo Corpo Unico é a guerra marítima, encarada em seu
conjunto, no mar e no ar.
§ 1. A especialização dos officiaes subalternos 1.5 apena.;
1emporaria e relativa. Ella só mente indica que o official e~
pccializado em um ecrto ramo de conhecimentos tem uma
maior proporção de eabeclal tcchnico e expericncia profissional nesse ramo do que nos demais, coneoncndo assim para
eleYar o sen merecimento.
§ 2. O official subalterno, assim especializado, não deve
perder as opportuniclades de conservar e melhorar o seu sab ~r
0

0

0

0

0
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no:; outros ramos da actividadc naval, 1aulu pelo estudo, con1n
pela observação, c poderá nellcs see empregado. quando nccr'3·sario, a juizo do Governo.
Art. 5." O conhecimento pi·alico da naYcgação é eon~id~
rado obrigatorio para todos os officiae~ do Corpo Unico (excepto os do quadro M), que, para esse fim, deverão esforçai.'se e dedicar sempre uma ·parte do seu f.irocinio no marArt. 6." Revogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de dezcmhro dn I ~)2'i., 103'' da lndcpenuencia e 36°. da Republica.
A.RTHUR DA SILVA BERNARDBS •

.Alexandrino Pm·io. de Alencm·.

DECRE'l'O N. 16.715-

DE

2·í

UE UEZE~IBRu DE

tU2·i

Approva e manda executar o rcgu.la1nento para os off'ic'iaes do

se1•viço aeral de mach·inas da Marinha de Guerra

O Presidente da ltepubliea dos Estados Unirlo~ do Brasil
usando da autorização contida no art. '13 do decreto n. 4.0lfl,
de 9 de janeiro de 1920, revigorada pelo art. 11 do decreto
n 4.794, de 7 de janeiro de H)2'í, resolve approvar e mandar
executar o regulamento para os officiaes do serviço geral de
machinas da Marinha de Guerra, que a este acompanha, assignado pelo almirante reformado Alexandrino Faria de Alencai',
ministro de Estado dos Negocios da Marinha, revogados o regulamento annexo ao decreto n. 7.009, de 9 de julho de 1908,
e demais disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica .
.ARTHUR DA SILVA BERNARDES •

.Alexandrino Faria de Alenca1·.

Regulamento para os officiaes do serviço gorai de maobinas
da Marinha de Guerra
CAIPI'DULO I
DOS FINS

.Art. 1.o Os Çlfficiaes affectos ao serviço g·eral de machinas
destmam-se á g1reccã~ e sup~rintendencia Jesse serviço, exer·~
cendo as funcçoes abaixo designadas e tcudo em vista as suas
respectivas graduações militares:
. a) sub-chefe da Commissão lh~ Inspecçõe~ do Estado~Iator;
'
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b) chefe da divisão do material, na Directoria de Engenharia Naval;
.
c) official de machinas do Estado-Mawr das Forças NaYacs;
d) ehcfc do Departamento de Engenharia :Mecanica, na
EHeola Naval;
e) chefe do Departamento df' Machinas dos navios e estatwlcr.imentos de l\fai'inha;
l) dwfo do DcpadnmPJÜo de Hepaeo:-:;. dos naYios-offil'ina.;
u) sub-chefe do Departamento de Machinas dos navim;:; e
Pslahclccimentos de Marinha;
h) auxiliar do Departanwnt.o de Heparos rios naviosofficina;
i) commandante de divisão no Departamento de Machinao:;;
.iJ auxiliar de divisão no Departamento do Machinas;
k) chefe do Departamento na Escola de Auxiliares-Especialistas, instruct.or, nrcpararlor ou encarregado do ensmo
pratico;
·
l) auxiliar de divisão na Directoria de Engenharia Naval;
m) auxiliar de divisão nos arsenaes de marinha;
n) auxiliar da Fiscalização na Dircctoria de Eng·enharia
\'aval;
o) auxiliar da Fiscalização na Director ia de Fazenda;
JJ) auxiliar de divisão na Directoria do Pessoal;
ti) perito das Capitanias de Portos;
'J') official de quarto, em viagem, no Departamento de
hi::tehinas;
s) official de estado ou do quarto, no porte.
Paragrapho nnico. As funcç.ões a que se refere este ar1igo, eompetPm, respedivanlfmt.e, aos offieiars dos seguintes
postos:
a) official g·eneral ou capitão de mar (~ guerra;
b) eapiHio de mar e guerra ou capitão flp fragata;
c) capitão de mar n guerra, eapitão flp, fragata, capitão
Llf' eorveta ou capitão-tenente;
d) eapitão de fragata ou capitão de corveta;
(') capitão de fragata, capitão de corveta, capitão-tenente
ou 1" tenente;
f) capitão de cor·veta, capitão-tenente ou 1o tenente;
g) eapitão de corveta, eapitão-tenentP ou 1° tenPnte;
h) capitão-tenente ou 1o tenente;
i) capitão-tenente ou 1" tenente;
i) eapitão-tenente ou 1° tenente;
k) capitão de corveta, capitão-tenente ou 1o tenente:
l) eapil ão de fragata, enpitão ele corveta ou capitão-te·M
nente;
rn) capitão-tenente on '1° tenente;
n) capitão de corveta, capitão-ten('ntc ou '1" L~nente;
o) capitão de frag·ata. capitão de eol'\'efa on (~anitão tenente.;
p) eapitii.o dt' fragala, l':tpilfí.n do enr·vpfa utt eapitão te ..
twnte;
q) capitão de eorvela ou capitão-tenente:
1·) capitão -tenente ou primeiro tenente:
s) capitão-tenente ou primeiro I enente.
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CAPITULO li
DOS DEVERES

Art. 2.o As attribuições dos officiaes no excrr,icio das funcções a que se referem as alineas a, b, c, d, lc, l, m, n, o, p, q,
r e s do art. 1°, serão as que se encontram definidas para essa~
funcções nos respectivos regulamentos, regimentos e organizacões internas.
Art.. 3 o Aos officiaes, quando no exercício das funcçõe'3
a que se refere a alínea e do art. 1° (chefe do Departamento
de Machinas), compete:
a) receber por inventario, e ter sob sua guarda e responsabilidade, todas as caldeiras. machinas e apparelhos em geral
que formam a parte technica do seu departamento, mantendoos em perfeitas condições de conservação e funccionamento:
b) examinar minuciosamente, ao tomar posse do cargo,
o estado de conservação de todo o material, communicando
por escripto á Directoria de Engenharia Naval, por intermrdio do commandante, o resultado de suas observações;
c) ter em vista que o mais efficiente trabalho de conservação do material do seu departamento, capaz de representar
o maior progresso do emprego do pessoal, resulta do facto de
se achar o navio ou estabelecimento, entregue, o menor tempo
possível, ao arsenal, officinas rnrtirnlarP.s on navios officina
para execução de reparos;
d) dirigir, preparar, instruir c treinar todo o pessoal do
seu departamento;
e) dar por escripto todas as ordens e instrucções referentes ao serviço geral de machinas, e bem assim as instrucções sobre os regimens de funccionamento e de conservação
das caldeiras, machinas e apparelhos em geral do seu departamento, fiscalizando diariamentos os mappas e demais impressos com os dados das observações realizadas;
f) organizar mensalmente uma relação do material que
for necessario ao departamrnto, en trcgando-a ao Jmmediaf o
11ara os fins convenientes;
g) distribuir os officiaes que forem designados para servir no Departamento de Machinas, pelas respectivas divisõe'
administrativas, tendo em vista a tabella de lotações annexa
ao presente regulamento;
h) fazer o detalhe dos exercícios a realizar no seu departamento;
i) superintender o serviço de conservação e limpeza do
material technico pertencente ao departamento de machinas
j) fiscalizar, por si ou por intermedio de seus subordi~
nados, o recebimento de combustivel e de qualquer outro material destinado ao seu departament-o, pronunciando-se em relação á sua quantidade e qualidade, de accôrdo com as disposições legaes e ordens em vigor;
k) obse~~r c fazer observar, ri5rosamente, todas as ins.
trucçoes o~f1c1aes que tenham rclaçao com a conducção. conservação, limpeza e s0gurança rias calrleiras. machinas c apparelhos em geral;
l) ter catalogados e archi vados, todos os planos desenhos
inst.ruccões, . ordens e .demais disposir.ões em vigo~. que dis~
serem re~pe1to aos cmdados de caracter technico e relativos
ao material pertencente ao departamento de machinas;
o

o
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m) ter a seu cargo e sempre em dia, o livro de quartos,
o mappa de competições e o hiswrico das machinas;
n) dar cumprimento immediato ás ordens que receber dos
seus superiores, quando as mesmas não collidirem com as leis.
regulamentos, avisos e recommendações em vigor; em caso
contrario, ponderará sobre a responsabilidade que lhe cabe
pela transgre3são daquellas disposições, e, si ainda assim as
ordens alludidas lhe forem reil~radas_ poderá solicitai-as por
escripto antes de cumpril-as;
o) dar fiel cumprimento ás disposiçi)es constantes dos regulamentos, avisos e recommendações relativas ao pessoal
sob suas ordens, e bem assim executar e fazer executar rigorosamente, as organizações internas dos navio~ e estabelecimentos da Armada;
_
p) estabelecer as relaçõos do Departamento de 1\lachinas.
relativamente ao pessoal e ao material, por intermedio do
respectivo sub-chefe;
q) communicar ao Immediato toda~ as alterações que fizer no departamento, relativas ao pessoal que o compõe;
r) substituir temporariamente o commant.lante e o immediato do navio ou estabelecimento, em seus respectivos impedimentos, si não estiver determinado em legislr.ção especial
que só podem exercer as funcções relativas ao serviço de machinas, e quando, em virtude de sua graduação militar, seja o
mais antigo de todos os demais officiaes do corpo unico.
Art. .t.• Aos officiaes, quando no exercicio das funcoões
a que se refere a alinea f, do art. t• (chefe do Departamento
rl2 ncparos dos navios-officina), compete:
a) receber por inventario e ter sob sua guarda e respon-·
sabilidade todos os apparelhos que formaram a parte technica
do seu departamento, mantendo-os em p')rfeitas condicões de
conservação e funccionamento;
b) examinar minuciosamente, ao tomar posse d11 cargo, o
esLado de conservação de todo o material, communicando por
esoripto á Directoria de Engenharia Naval e por intermedio
do commandante do navio, o resultado de suas observa~ões;
c) dirigir todos os reparo3 que puderem ser executados
pelas officinas sob sua responsabilidade;
d) instruir e treinar todo o pessoal sob suas ordens, dirigindo e orientando as suas aptidões;
e) organizar, mensalmente, uma relação do material que
fôr necessario ás officinas, entregando-a ao Immediato para
o8 fins convenientes;
f) fazer, por escripto, o detalhe de todas as ordens e instrucções referentes ao servico de reparos, e bem assim as
instrucções sobre os regi'llens de funccionamentc e de conservação dos apparelhos sob sua responsabilidade, fiscalizando
diariamente os mappas e demais impressos que forem
adoptados;
g) fiscalizar o servi4;o de limpeza e conservacão do material technico pertencente ás officinas a seu cargo;
h) fiscalizar, por si nu por intermedio de seu auxiliar, o
re~ebimento de material, pronunciando-se em relacão á sua
quantidade c q:mlidade d') accôl'Cln com aR rl:sposieões legae~
em vigor;
i) observar e fazer observar, rigorosamente, todas as instrucções relativas á conservação, limpeza c segurança dos
apparolhos sob sua guarda;
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'j;- ter catalogados e archivados todos os planos. desenhos,
instruccões, ordens e demais disposições em vigor que disserem respeito aos cuidados de caracter technico, relativos ao
material pertencente ao seu departamento;
k) acompanhar o commandantP do navio nas mostras geraes e parciaes, feitas no perimetro da sua incumbencia;
l) comparecer a todas as formaturas geraes e postos, exigindo a presenca de todos os seus subordinados, communicando
depois ao lmmediato as faltas não ju:;;tificactas;
m) commandar o seu pessoal nas formaturas e convocações onde elle cotnpareca reunido, exigindo que os de folga estejam sempre bem uniformizados e limpos;
n) conferir as folhas e effectuar o pagamento do sen pessoal;
··
o) fornecer as informacões sobre o pessoal tlJ tempo acabado e sobre os marinheiros praticantes de especialidade, que
se candidatarem ás matriculas na Escola de Auxil iares-Especialistas e outras;
p) dar ao commandante do navio as inrormacõos sobre o
seu pessoal, quando o Anesmo houver de ser proposto para os
exanws de acre.:;so de class~. fcnrt•l Pm vist::t ~n exigencia~ do
Regulamento para o Pes~oal Subalterno dn Herviçn. Geral dt
1

Machina::~;

q) dar fiel cumprimento ás disposiçõe8 constantes dos regulamentos, avisos e recommendacõcs relativas ao pessoal sob
suas ordens e, bem assim, executar e fazer executar, rigorosamente, a organizacão interna o rotina adaptadas parn. o Del1artamento de Reparos dos navios-ofl'icinn.;
r) estabelecer as :rela(:ões de seu carg·o. relativamente ao
pessoal e ao material, 1.~or· intermedio do respect'vo auxiliar.
Art. 5. Aos officiaes, quando no exercício rl!is funccõE>..-: a
que se refere a alinea g) do art. fo_ (sub-chefe do Departamento de Machinas) compete:
a) substituir o chefe do departamento em seus impedimentos;
b) estabilizar as relaQões do respectivo departamento, de
accôrdo com a alinea p) do art. 3°, como unico intermediaria das ordens e instrucções emanadas do respectivo cbefe;
c) distribuir, pelas divisões administrativas do departamento de machinas. o pessoal que fôr mandado nellP. servir.
attendendo ás suas respectivas espeoialidades e de accõrdu com
o es~.abelecido no Regulamento para o Pe~soal Su ballerno ffn
Serviço Geral de Machinas;
d) communicar no chefe do departamento todas as alterações que fizer nas respectivas divisões, relativas ao pessoal que o compõe;
e) receber das divisões os seus detalhes parciaes, fazendo
organizar o detalhe geral, cuja cópia, depois de assignada,
mandará archivar em livro proprio;
.
f) inspeccwnar, tanto as divisões, como as incumbencias
do departamento, fazendo-se acompanhar, no primeiro caso.
pelo respectivo commandante e, no segundo, pelo sub-o:ffici:.ü
enearrega:io;
g) resolver, com as providencias que julgar acertadas.
todas as irregularidades que encontre no decorrer de suas
_inspecções, quer quanto ao material que r quanto ao pessoal;
/1,) fiscalizar a marcha de todos os trabalhos dependentes
0
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das offieinas do departamento e bem assim o serviço de quar ...
I os no porto e em viagem;
i) fiscalizar o pessoal do reparos em viagem, empregando-o de acef'lrdo com a natureza e urgencia dos traballw.s que
tiverem de ser executados;
j) dar fiel cumprimento ás disposições constante:;; dos
regulamentos, avisos e recornmcmdaçõcs relativas ao pessoat
:-;ob suas o:·dens e bem assim executar e fazer executar, rigomsamente. as orgnuiz:t~;õc3 internas e rotinas adoptadas para
os serviços ger::ws dt~ madtinas dos navios c e:-;tabclecimento~
1b Armada.
Art. ü." Aos offieiacs, quando no exercício das funcções a
quo se refere a alinen h) do art. 1°, (auxiliar do Depar·tamento
dt: Hcparos dos navios-ofi'icina), compete:
a) substituir o chefe do Departamento de Heparos nos
t:cus impedimentos;
b) cumpri l' c fazer cumprir te das as ordens emanadas do
dwfe do departamento. pedindo e dando providencias ne·:::es: ;n·ms ao bom andamento do serviço;
.
c) ter perfeito conhecimento de todos os apparelhos que
constituirem o seu departame~to, respectivos traballlos e de
'tH!o o que ao8 mesmos se destmar;
d) fiscalizar dirretamente e com assiduidade a execução
de todos o~ trahalhQs em ~mdamento;
e) orientar o pes;;oal em todos os seus trabalhos, minislr ando-lhe os esclarecimentos .necessarios á sua bôa execução;
{) instruir o pessoal na parte relativa á organização do
Departamento de Heparos e, bem assim, quantO' á utilização
pratica de todos os apparelhos a elle pertencentes;
g) infortnar diariamente ao chefe do departamento todas
as suas obscrvaoões, quer a respeito do material, quer do
nessoal;
h) es~riptnr·ar nos livros, mappas e demais
impressos,
, tsados nos serviços ele reparos, o.s ::Inrtos c obsPrvações corn·sponclentes o que lhe disserem respeito;
i) auxiliar o chefe do departamento no exercirio de suas
funcçücs, de accürdo com as disposicõe~ constanLcs do art. 4•
i~ suas alíneas;
j) assistir ao fornecimento do material feito pelo Depo.· i!" NnYal destinado n.o Departamento de Reparüs;
h) dar fiel cumprimento ás disposições constante.s dol3
n~gulauwnt.!JS, a\'Ü;os a recommcndações relat.iyas ao pessoal
~ob suas ordcn~. e J,em assiHl cumpril· e fazer cumprir, rigorosaweute, dentro dos lirnite~; de suas attribuições, a organiz:u~ão interna e rotina adopUulas parn o Devsr·tamcnto de Ilep;n·os <los 111. vios-officina;
.Art. '7 ." Ao offie ial, quando no exercício das funcções a
que se refere a alinea i) do art. 1°, (commandante de divisão no
Departamento de Machmas), co·mpete:
a) substituil· o ~mb-chcfe de machinas nos seus impedilllí;tl!.os, quando fl)r o mais antigo;
b) est3bclceer as reb1;eõs entro c chefe do departamento
rln ma.cltinn.~ c srns s'.1hordil1arlos por intennedio do respectivo
sub-chefe;
c) ter sob sua r·cspousabilidadc torto o material que con::f i~uir a parte 1(:Chnica da :ma divi:;flo, rnnntc.•tulo-o em pert:·it~tc; f'IIJllli"iit•c;

de
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d) ter perfeito oonheciment(\ da zona do navio abrangida
pela sua divis§.o, e bem assim, de tudo o que lhe pertencer
nAo obstante a sua situacão em lagares differentes;
e) conhecer bem todo o pessoal da divisão, fiscalh:and~
as aptidões de cada um e distribuindo-o de modo a consegui 1•
a maior efficienoia para o serviço geral;
f) inspeccionar, diariamente, a respectiva divisão, por sl
ou pelo seu auxiliar, fazendo nos livros competentes os pedidos necessarios ao bom andamento do serviço. c communicando ao sub-chefe do drpartamento todas as anormal idades
encontradas no decorrer dessas inspecções;
g) acompanhar, com assiduidade, os trabalhos a cargo do
~rsenal de Marinha e que forem exeeutados na sua divisão;
h) zelar pela conservação e limpeza de lodo o mater~al
da sua divisão, responsabilizando-se directamenlo pelo estado
do mesmo perante o chefe do departamento;
i) acompanhar o commandante do navio nas moslras geraes e parciae~. feitas no perímetro da sua divisão;
j) cuidar, não só da educação militar, como lamhcm da
instrucção e treinamenl o do pessoal sob as suas ordens;
lc) comparecer :ís format11ras geraes c postos, ahi exigindo a presença de I odos os seus subord i naclos, eommunicando depois ao sub-ehefe do marhinas as faltas não justificadas;
l) commandar a divisão nos exercícios, formalura~ e convocações a quo e!la compareça rcun ida;
m) eommandar as divisões de serviço no porto e em
viagem. de accôrdo com o detalhe adJ•ede organizado, tendo em
vista as differentes condições estabelecidas na organi zação de
h~ta1ha dos navios;
n) assignar e fiscalizar o detalhe de serviço da divisão;
o) exigir que todo o pessoal de sua divisão, quanuo dt'
folga, esteja sempre bem uniformir.ac1o e limpo;
p) conferir as folhas c effectuar o pngamcnlo da .sua divisão;
q) fornecer as informações sobre o peRRoal de f.pmpo
acabado e sobre os marinheiros praticantes d•' especialidade.
que se candidatarem ás matriculas na Escoln de J\nxilillr~s
Especialistas e outras;
r) dar ao chefe do departamento de machinas, ou ao
commandante do navio, as informações sobre o pessoal da
·"ua divisão que houver de ser proposto para os exames de
accésso de classe, tendo em vista as exigoncias elo Regulamento para o Pessoal Subalt.erno do Serviço nr~ral dr Machinas;
1

s) apresentar ao chefe do departamento, ao terminar o
navio qualquer commissão, uma parto cireumsfanciada do
estado de conservação e condicões ele funrcionamc·nlo de todo
material que constituir a parte tcchnica de sua divisão;
t) dar fiel cumprimento ~ís disposiçõPs constantes dos
regulamentos, avisos e recommendaçõcs relativos ao pessoal
sob suas ordens, e bem assim, cumprir e fazrl' cumprir rigorosamente, nos limites de suas attribniçõcs. as oeganizações internas e rotinas adaptadas para os serviços geracs
de machinas dos navios e estaheleeimenfos da Armada.
Art. 8. o Aos officiaes, qnando no exercício das funcçõcs
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a que se refere a alínea

Departamento

õ~

i, do art.

.91

f 0 (auxiliar de divisão no

Machinas), compete:

a) substituir o respectivo commandante de divisão no~
seus impedimentos;
b) cumprir e fazer cumprir todas as ordens emanadas do
commandante da divisão, solicitando do mesmo as provid(mcias que julgarem necessarias ao hom andamento do servico;
c) ter perfeito conhecimento da zona do na\'io aln·angirla
pela sua divi~i'ío, e llem a~sim. de tudo o que lhe prt'fencet·
ni'ío ohstante a sua situação em logares differentes;
d) fiscaliímr dirretamente a execução de todos os traballws em andamento na divisão, prestando-lhes assidua atfen~1io;

e) orientar o pc~soal pertencente á sua divisfío em todo~~
os lrabalhm:. ministrando-lhe os esclat·crimf'ntos m•erssario':'l
~ sua hoa e~ecuçfio;
f) jnstruir o pessoal de sua divisão nn parte relativa :'t
o1·gani:r.acão do departamento de machinas, hrm como na pt·a1ir·a rins apparclhos que lhe pet'tencerem;
o) dar sciencia diariamente ao commandante r1a divi.::iio
das suas observações. quer a respeito do' material, qum· dn
pessoal, suggerindo-lhe medidas que favoreçam ou facilitem a
sua administração;
h) cscripturar nos mappa;O; e demais impressos. usados
110 departamento de machinas, os dados e observações eot·l'Pspondentes qne lhe disserem respeito;
i) auxiliae o commandant.e da divisão no exercício das
suas funcções, de accôrdo com as dispo'3ições constantes do
ar L. 7° e suas alineas;
j) dar instrucção, em caracter de aulas, ao pessoal da
divisão, dn arrôrdo com o horario e os dias para esse fim
designados;
k) assistir ao fornecimento do material para o d·epartamonto de machinas, feito pelo Deposito Naval, sempre que
Jor o auxiliar da divisão A;
l) dar fiel cumprimento ás di-sposições constantes dos
regulamentos, avisos e recommenda~ões relativos ao pessoal
sob suas m·aens, t. bem as~;Im ~umprir e fazer cumprir rigorosamente, denf ro dos limi• es dr suas attribuições, as organizações in! er11as e rotinas ·1doptadas para os serviços i;eraes
de machinas dos navios e estabelecimento~ da Ar·mada.

CAPITULO 111
DJSP08lÇÕE.S GERAES

Art. 9. O cxereicio das funcções a que se refere o art. i o,
ser:'i desempenhado:
a) pelos offie:aes rto rorro unico designados pelR 1et0

tra

(M);
b) pelos offieiacs do antigo Corpo da Armada, oriundos

da Eseula Naval, de accôrdo com os regulamentos que, a parI ir tl•-~ i!J! 8, c~ I ahekeeram o principio dfi fusão dos quadros,
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quando designados para taes f·ns e uma vez approvado~ no
exame pratico de machi na~ do ~~stagio dP segundos 1enent.es;
c) pelos actuaes primeiro:-; e segundos tenentes macbinistas.
Art. f O. As nomea<;ões para o exercício das funccões a
que se referem as a~ineas a, b, c, e, (. g, Te, l, m, n, o, p e q
do art. 1°, serão feitas por portaria do Ministro da Marinha, resalvadas, entretanto, as disposiçõe~ constantes tios regulamentos das differentes rEpartições; e. para as demais
funcções previstas no mesmo artigo, serão os officiSes
designados pela Directoria do Pessoal, em ordem do dia do
Estado Maior da Armada.
Art.. H. Os officiaes do serviço geral de ma~ninas,
quando embarcados nos naviog em actividadc, de accürdo com
a lotação da tabella annexa, terão, além dos senR Vf~ndnwntos
e demais vantagens, uma "gratificação de machinas", de
150$ mensaes.
Paragrapho unico. Esta gratificação será paga por eonta
da verba - Officiaes - de accôrdo com a sub-consignação
propria do orçamento da .Marinha.
Art. 12. Os officiaes ao serviço geral de machina~ alo,jarão e arrancharão com os demais officiaes, de :.wcôrdo com
as graduações e antiguidades relativas.
Art. 13. O chefe e o sub-chefe do Drpnl'lamento de Mar.hinas e Reparos não poderão ser escalados para o:=; seJ'viços
de e~tado e de quartos, no porto ou em viagem.
Paragrapho unico. Os chefes do Departamento do Machinas e de Reparos dos navios-officina não podr~rüo ser
designados para o serviço de "rancheiro" a wte s1~ refere a
Ordenança da Armada.
Art. 14. As lotações dos navios e estabelecimentos de
Marinha, na parte referente aos officiaes do serviço geral
de machinas, serão as constantes da. tabella anuexa ao presentP regulamento.
Art. 15. Nos navios que, em virtude da sua. lotação, de
accôrdo com a tabella annexa, não houver officians para o~
lagares de auxiliar de divisão no departamento de machinas,
as funcções a estes inherentes, na fórma do presente regulamento, serão desempenhadas pelos rrspeet iyos com mandantes
rle divisão.
~ 1. Nos navios em que não houYet· commandante~ de
divisão no departamento de machinas, as fnncções a estes
inherentes, na fórma do prcsenf( regulamento, serão desempenhadas pelo PespPctivo sub-chefe, tendo em vista, porém,
a inteira responsabilidade que rahr aos ·'~ub-offir,iaPr;;" encarregados das incumbencias.
§ 2. Nos navios em que só houver chefe do departamento
de machinas, as funcções inherentes ao sub-chefe, commandante de divisão e auxiliar de divisão, de accôrdo com o
presente regulamento. serão por elle dç~empep.hadas, tendo
rm vista, porém, a inteira responsabilidade quP f~alw aos
,. snb-officiaeR" encarregados daR incumheneias.
Art. 16. AoR officiaes qne tenham exercido ou venham
a exercer as funcc;ões de official de machinas do Estado Maior
das Forcas Navaes e chefe do Departamento de Reparos dos
navios-officina, será contado como de chefe de machinag,
para os effeitos do regulamento de promorõe~. todo tPmpo
de exercicio das referida~ funcções.
0

0
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:\rl. 17. lJm·a. as promo(;ões aos pos.tos: d.c contl'a-al mirante e capitão de mar e guerra dos actuaes officiaes do
corpo unico designados pela lettra (M), será applicada a regra estabelecida pelo regulamento de promoções na parte
referente aos demais officiaes do mesmo corpo, exceptuadas
as clausulas de embarque, viagem, commando c serviço fóra
da séde, que não serão para elles obrigatorias.
Gabinete do Ministro da Marinha, em 27 de dezembro
de 1924.

'

.,la n. 1
16.715,

TABELLAS ANNEXAS AO DECRETO N.

DE

24

DE DEZEMBRO DE 192.(

Lotação dos officiaes ao serviço de machinas da Marinha de Guerra

Chefe de machinas
\;a;;io~~

c

.

Sub-chefe de machinas

Commandante de divisão

I
j

.Chefe do
departamento
de reparos

Auxiliar
de
divisão

Auxiliar do
departamento
de reparos

Ensino
pratico

1" tent.

1"' ten.

estabelecimentos
··-"--·-

C. corv.
---""__ . ____"_____

Cap. tcn.

1o ten.

Cap. tcn.

1" tcn.

1n tcn.

1o tcn.

Cap. tcn.

••- - · I _ , ..,_.... ..-~--- I

Cap. ten.

__ _ _ _......;•:.,____ _ _ _ _ _ __:____ __ !

Mh:1s Ocr acs. . . . . . . . . . . . . . . •. . . . . . .
·S. Paulo............................
Floriano.............................

1
1
1

Babi~...............................
lo Graml~ do ~-lul..................

1

Barroso.............................

1

Ceará...............................

· Benjamin Con:;iant. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Almirante Jaccgtt'IY ................. .
- javary ............................. .
" Aspirante Nasci m~~rito ............... _
'..hlé Bonifad<J ......................• I
'Bt1monte ........................... .
C. T. Pará (lO) .................... .
C. T. Mara'I:Jão ................... .
Jiovaes de Abrct! ................... .
Maniz Freire ....................... .
Heitor Perdigão .................... .
Maria do Couto .. , .••...•..........
Torpcdcira Goya: .................. .
Escola Naval ......................••
Elcola de Aux. EspEcial. .......... ..
llcola de Grumetes .......•..........
r~ ~\inada ....................... .
~o de .Matinhciros Nacionaes .... .
~pock .................•.....•.•.•
'finiambuco ......................... .
.lisaOes (3) Ajuricaba ............. ..
Anenaes tlo Pará c Matto Grosso ... .
fertaleza de Santa Cruz em Santa
Catharina ...................... .

lA-i• ,,, 1(12-1- VoLVI- Png. ü4- 1

4
.:!
i

I.

1

1
1

1
1
1
1
10

A

-

-

-

1

I

-

-4

I

4
4

4

4

-

I

-

I

4
3

I

I

I

-

I

1
1
1
1

-

I

-

I

--

I

1

I

1

1
1
1
1
1
1

4
5

1
1
4

2

I

I

I

I

I

I

I

I

~

:
~

j
r

j

I

'j
J

l !-

j

I -

1

~

1

j

r

I

··;
J

"1

l

1
l

~
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{
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I

;

~
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DECRETO N. 16.716 -DE 24 DE DEZBMBRO DB i924
Altera o regulnmento para o Conselho do AlmirantadO annez()
ao decreto n. 16.099, de I!J de julho de 19JB

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do

Bra~

s1l resolve, de accôrdo com o art. 13 do decreto Ii.. 4.015, de'
9 de janeiro de 11920, revigorado pelo art. i 1 do decreto nu ...

mero 4. 794, de 7 de janeiro ultimo, alterar o regulamento
para o Conselho do Almirantado, annexo ao decreto numero
16.009, de 13 de julho de 1923, para ·harmonizai-o á nova
organização administrativa da Marinha e mandai-o executa~
como novamente publicado.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924, toa• da Independencia e 36° da Rep;Ublica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alezandrino. Faria de Alencar.

Regulamento para o Conselho do Almirantado
Organização e funccfonamento do Conselho do Almirantado
CAPITULO I
OONSTITUIOÃO B FINS DO OONSELH()

Art. t.• O Conselho do Almirantado é o orgão de consulta
o seu auxiliar na administração
naval, _para o estudo e solução das questões que por elle lhe
forem affeetas, comprehendidos os casos previstos nas leis e
regulamentos em vigor.
Art. 2.• Constituirão o Conselho do Almirantado, como:
consultores:
O Chefe do Estado Maior da Armada,
O Direcor Geral do Pessoal,
O Director Geral de Fazenda,
O Director Geral de Engenharia Naval,
O Director Geral de Portos e Costas,
O Director Geral de Saude Naval,
O Director Geral de Navegaçlo,
O Director Geral de Aeronautiea,
O Director da Escola Naval de Guerra
O Director da Esoola Naval,
'
O ;Direçtor Geral dq ~nal de Marinha do RiQ de Ja ..
ne.irp,

dn Ministerio da Marinha, e
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O Consultor Jurídico do Ministerio da, Marinha.
Paragraph'O unico. Os- ·consultores serão sempre os officiaes que estiverem exercendo essas funcções, qualquer que
.seja o seu posto.
Art :. 3.0 O ·Oonselho ho ·~Almirantado será presidido pelo
1\Iinistro ~a 1\far.inha, e, em sua falta, pelo official mais antigo,
CAPITULO 11
FllNCCJONAMENTO DO CONSELHO

Atr. 4. 0 O Conselho do Almirantado reunir-se-ha ordinariamente uma vez por semana, e, extraordinariamente, quando convocado pelo Ministro da Marinha ou PClr sua ordem:
as sessões realizar-se-hão na séde respectiva c não serão publicas, salvo ordem do Ministro da Marinha.
Art.. 5,° CompeLe ao Conselho pronunciar-se por meio
do pareceres escriptos dos consultores sobro as consnltas que
lhe forem feitas pelo Ministro da Marinha.
Art. 6.0 ;\s consultas serão enviadas ao Conselho acomPaJlhadas rlos papeis referentes ao assumpt.o, com informaçõt>s detalhadas o completas das repartir.:õe-s competentes,
eomp rclwndendo mappas, quadros. estalistieas, extra dos, cópia:;, publicações, menwrias, necessarios ao esf.u-Jn e elucidação do assumpto.
Art. 7, As consultas serão estudadas e relatadas por
um consultor, que apresentará parecer por escripto no prazo
maxirpo de quinze dias~ ele accôrdo com a seguinte distribuição:
Forças navaes c operações navaes, o Chefe do EstadoMaior da Armada;
Pessoal e sua mobilização, ensino, serviço militar t' reser·vas, o D. G. P. ;
Material e abatecimentos, o D. G. F. ;
Arsenaes, o D. G. A. :M. R.;
Construcções, reparações e obras civis, o D. E. N. ;
Aviação naval, o D. G. A.;
Organização dos serviços e policiamento geral ua costa c
portos; marinha mercante e pesca, o D. G. P. C.:
Hydrographia e pharóes, o D. G. N. ;
Saude naval, o D. G. S.;
Ensino superior, os directores da Escola Naval o da Escola Naval de Guerra.
Legislação e direito, o Consultor Juridico do 1\Iinitserio ds
Marinha.
Paragrapho uni co. Os assumptos não comprehondidos na
distribuição acima serão rlistribuidos ao f~rit.erio do PreRidente do Conselho.
Ar~. 8.0 O parecer do relator será lido em sessão do Conselho, cumprindo a cada consultor exprimir em seguida sna
opinião por cscripto relativa ao assumpto.
Paragrapho unico. Os t.:Ull~ullures poderão ter. simultaneamente, vista do parecer do relator, do qual se lhes darão
cópias; emittirão sobre o mesmo sua opinião, lambem por esoripto, no prazo improrogavel de tres dias.
0
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:Art .. 9. o As cópias das consultas, com os respeotivos pareceres e opiniões formuladas, ficarlo arobfvadas JlO Oouelbo .
Art. 1O. O Conselho dü Almirantado terá uma secretaria para o servico do seu expediente.
.
Ar.t. 11. A secretaria terá um director-seoretario, que
será offioial-general da Arma-da, reformado, e o numero de
empregados em commlssAo, offioiaes da Armada ou classes
anne:xas, da activa ·ou reformados, que fôr neoessario ao sérvico.
§ 1. Em falta de um official general da Armada, :ret.ormado, poderá ser nomeado em commissão um offir~oal general
lia act.iva.
§ :?-. Para servir.:us geraes haverá um oo~ltinuo e os ser.vcntes em numero annualmentc fixado pela lei mçamcntaria.
Art. 12. O director-secretario assistirá ás sessõea 4o
Conselho c tomará notas do que nellas 'OCcorrer, fazendo Iãvrar
uma acta, eom o resumo da sessão, 1w.lo funccionario da secrct.aria para isso designado.
Ar L. 13. Os consultores, ao comparecerem pela primeira
vez ao Conselho do Almirantado, para o acto de posse, prestarão, ao assumir o seu lagar, o compromisso de honra de guardar o mais complet.Q stgillo sobre os assumptos que forem
discutidos em conselho e sobre o que se passar nas sessões,
c de sempre manifestarem sua opinifi.o eem reservas, eom a
mais completa franqueza e sinceridade, a bem da defesa nacional.
§ 1. O termo de compromiso, que será redigido pelo
Conselho do Almirantado, será lido em voz alta pelo secretario, perante o mesmo conselho, oonsrervando-se todos de pé
até o final da ceremonia.
§ 2.0 Igual compromisso será tomado pelüs officiaes ~u
Junccionarios convidados ou autorizados a tomarem parte .ou
assistirem ás sessões.
Art. f 4. Os membros do Almirantado perceberão a quantia de 25$ por sessão a que comparooerem.
Art. 15. O Almirantado terá sempre urri Regimento interno, expedido pelo ministro.
Paragrapho uni co. Poderão propor alterações ao Regulamento o vice-presidente do Conselho ou a maioria dos consultores.
0

0

0

Rio de Janeiro, 20 de dezembro de f924. -

Ji'aria de

Alenc~.

DECRETO N. t6. 7f7-

DE

2-l

Ale:candrino.

DB DEZBMORO DE

1924

01·ganiza O Regimento Naval

O Presidente da Republica dos Estados Unidos· do Brasil,
considerando que o art. f o, n. 6, do decreto n. 4. 895, de 3 de
dezembro corrente, que fil:OU a Forca Naval para 1925, transformou o Batalhão Naval em Reaimento Naval, com o efte~
Leia de 1924- Voi. IV

r
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ctivo de 1. 500 praças, inclusive uma companhia para o serviço do presidia militar da ilha das Cobras, escoltas e faxinas
dos presos militares alli existentes, resolve, como medida de
caracter transitorio e por conveniencia do serviço, a contar
de 1 de ,janeiro proximo futuro:
Art. i. O Regimento Naval será constituido das actuaes
companhias do Batalhão Naval e mais duas novas companhias
de infantaria e uma de artilharia, distribuidas em dous batalhões de infantaria e um grupo de artilharia.
Art. 2. 0 Revogam-se as disposiç.ões em contrario.
0

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
AnTHUR. DA 8ILVA BERNAH.DES.

Alexandrino Faria de Alencar ..

DECRETO N. 16.718-

DE

24

DE DEZEMBRO DE

1924

Abre pelo Ministe1'io da Marinha o credito especial de noventa e sete contos t1·inta e cinco mil duzentos e dezesete
réis (97:035$217) destinado á despeza da ve1·ba 13•, do orçamento de 1923

O Presidente da Ropublica dos Estados Unidos do Brasil
resolve abrir. pelo. Ministerio da Marinha, o credito especial
de noventa c sete contos trinta e cinco mil duzentos e dezesetc réis (97: 035~21i). a que se refere o decreto legislativo
n. -1:. 8·i7,11 de 11 de agosto ultimo. destinado a despezas da
verba 13 do orçamento de 1923.
,R·io de .Janeiro, ,\!4 de dezembro dP 1924. L03° da Indcpendencia e 3() da ,Ikpublica.
0

AH'l'HUll DA SILVA BEltNAHDES.

Alexandrino Fatia fie Alenca1'.

DECRETO N. 16.719 -

DE

24

DE DEZEMBRO DE

1924

Abre ao Minúterio da Viação e Obras Publicas o aedito especial de t1'esentos c:mtos ele réis (300 :OQ·O$) afim de attender á construcção dos nove primeiros líilometros do
1·amal. de Porto Alf'(JI'e a \'imni'iu

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil
u::;ando da autorização contida no art. 197, da lei n. 4. 793;
de 7 de janeiro do corrente anno e tendo ouvido o Ministerio
da Faz(!nda e o Tribunal de Contas, nos termos do art. 93
do Regulamento Geral de Cop.tabilidade Publica, resolve abrir.
ao Ministerio da Viação e Obras Publicas, o credito especial
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de tresentos .contos de réis (300 :000$.), afim de attender á
construcç·ão Llos nove primeiros kiJometros do ramal de Porto
~\iegre a Viamão.
Riu de Janeiro, 24 de dezembro de 192.\, N)3• da Independencia c 36° da Republica.
AnTHUH DA SILVA BERNAI\UES'.

Francisco Sá.
DEUllETO N. J (j. 720 -

DE

24

DE DEZEMBHO llE

1U2-1

ncclam, em, relação ás linhas não construídas, a caducidade
do cont1·acto celeb1·ado a 29 de julho de 1910, entre a
Companhia Estrada de Ferro do Dow·o~_zo e o Governo Fede1·al, para a construcção de !$3 kilouwlros de linha ferrea
entre lbitinga e o rio Tieté e 36 kilomet?·os no )JOntv mais
t:onvertiente do ramal de Bocaina a Bm·ery, ~crvindo á
cillade de .lahú
O PresidPntc da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Considerando que pelo contracto celebrado a 29 de julho
dn HHO, em virtude do decreto n. 8.104, de 21 do mesmo
111ez e anuo, entre a Companhia Estrada de Ferro do Dourado
e o Governo Federal, ficára a dita companhia obrigada a
eonstruir 89 kilometros de linha ferrea, sendo 53 kilometros
entre Ibitinga e o rio Tieté e 36 kilometros no ponto mais.
convcnicnt.c do ramal de Bocaina a Barery;
Considerando que a mencionada Companhia Estrada de
Fer'ro do Dourado, contrariando disposições expressas do reft•r·ido euntract.o, rommctteu as segumtes infracções:
a) deixou de recolher, por frimest.res adianf ados, as quotas
de:-;Lilmdas ú fiseal ização;
b) hypolhecou suas linhas em garantia de mn crnprcstimo
dt· 22 milhões de fr~ucos;
c) deixou de submetter á approvação prévia da autoridade compctent.e muitos kilometros das linhas ferreas con1l'ttetadas.
Resolve:
Artigo unico. Fica, em relação ás linhas não com;! r·tlida~.
t!Pdarada a caducidade do contracto celebrado a 29 dt~ julho
dt• 1910,- em virtude do decreto n. 8.104, de 21 on niPsrno
nH'Z e anno, entre a Companhia Estrada de Ferro do Donrado
t' o Governo Federal, c modificado pelo .decreto n. 1o. 116,
dt• 5 de março de 1913, para a construcção de 53 kilornetros
dt~ linha ferrea entre Ibitmga e o rio Tieté e 36 kilonrnfros no
ponto mais conveniente do ramal de Bocaina a BarPrT, st~r\ indo á cidade de Jahú.
·
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924, 103° da Inderwndencia e 36• da Republica.
ARTHUH DA 8ILYA BERNARDES.

Francisco Sá.

AQIMS

no

~11\ IXBCtJ'rlVO

DEORETQ N. t6. 72t ~pprova

I>B

2•

DS DEZIMBR9 DJ:

a1 e&peci(icações e o orçamento,

i924

na impo1'tancia de

88:000$ (oitenta e oito contos de réis), para acquisiç4o e
installação de um compressor de ar, tres tornos mecanico• e um ma.rteUo a vapor para as· of{icinas de Ponta
G-rossa, da linha ltararé- Uruauay

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Com,l)anhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grande, e tendo em v111ta as informaol)es prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas, decreta :
Art. 1.° Ficam approvados, de aecôrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo direotor geral de
Bxpediente do Minieterio da Viacão e Obras Publicas, as espeeifieaç6ee o o orcamento, na importanoia de 88 :OOOtOOO
(oitenta e oito contos de réis), rpara acquisioAo e installação
de um compressor de ar, tres tornos mecanicos e um martello a vapor para as officinas de Ponta Grossa, da linha
Itararé.. Uruguay, de que ó concessionaria a requerente.
Art. 2. o As despezas com esses serviços, até o maximo do
orcamento ora approvado, serAo, depois de apuradas em tomada de contas regular, levadas á conta de custeio da referld& linha.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924, 103° da Inde-

pendenoia e 36° da 1\epublica.

ARTHUR PA SILVA :SERNARDEB .,

Franci1co Sá.,

[)ECRETO N. 1ô. 722 -

DE

24

DE DEZEMBRO UE

1'!)24

Approva o m·çamento, na impo1'tancia de 1 . 862 :3-15$423, das
despezas a effectuar com a substituição de trilhos nos
trechos (le linha comprehendidos entre Porto Alegre e
Gravataky, e entre Santa Maria e Ferreú·a, na Viação
Fe1'1·ea Federal do Rio Gra_nde do Sul

O Pr-esidente dn tRepublioa dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que iolioitou o Governo do Estado do Rio
Grande do Sul, arreudo.tario da. Viaoão Ferrea Fdeeral do Rio
Orande do Sul, do accôrdo com o contracto autorizado pelo decreto n. 15. !r38, de 10' de abril de 19·2:?, c t1~ndo em vista aH
informações prrstadas pela Insp0dor'ia Fedpr·al das Estradas,
decreta:
Al'ligo unico. Fie.a approvado o or~.:·amento que com cslo
baixa, rubricado pelo director gemi de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocios da Via«;fto c Obras Publicas, na
irnportancia total de 1.. 802 :315$·1:23 (nlil oitocentos c sessenta.
e dous contos tresentos e quinw mil qual roeenlos c vinte e
trcs réis), organizado v'ela Inspecluria Federal das Estradas,
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substituição ao apresentado pelo IS'Overno

do Estado

do

Rio Grande do Sul, para a substituição de trilhos na extensão
fJOtnl de 59.091 kilorr·etros, nos trechos comprehendidos entre
Pnrt·o Alegre e Gravat.ahy ~ entre Santa Maria o Ferreira.
Paragrapho uni co. As respe.ctivas despezns serão levadas
:í. conta dr capital, de accôrdo com o disposto na alinea a do
n. III da clausula III do contract o em vigor, por se tratar de
melhoramento, cuja necessidade foi verificada pela commis~~ão a que se referp a clausula V.
Rio de Janeiro, 24 de lif'?:Pmbro fip 1 !121. I ORo cta TndHpendPncia e :1fi 0 da RPpublica.
ARTHUR. DA SILVA BERNARDElS.

F1Y&ncisco Sá.

DECRRrro N . '16. 723 -

DF.

21 nm

OEZ~MBRO DE f 924

Approva projectos e respectivos orçamentos nas importancial
de 21 :3!14$422 e H :031$1~6. pat"O. a construcç6.o de ttm
desvio tle C)'u:amcnto no fcilometro 88 102 da Unha de
Santa Maria a Car.equy, entre as estaçdes de « Canabarro:.
~ < Dile1•mando Aguiar:., e de um desvio no kilomet.,.o
I :;4 /jOO da linha de Sant' Anna, para os serviços do. fa-:.enda nacional de Saycan, na Viação. Ferrea F'ederal do
llio r:randr do Sul

o PrPsidentr. da Rept1blica dos FJStados Unidos do Brasil,
n.ffendendo ao que solicitou o governo do Estado do Rio Grande
do Sul. nrr('ndatario da Vinç!o Ferrea Federal do Rio Grande
dn Sul, rJp n.ccôrcto com o contraeto autorizado pelo decreto
n. 15. 43R, de -10 do abril de 1922, e tendo em vi~ta as infm'maçõPs prP~f ruins pela Inspootorin Federal das Estradas,
drrrr.tn:
A digo un iro. Ficam approvados, de ncctlrdo com os dorlliml'ntm; qne com est.e baixam. rubricados pelo direct.or geral

Rx,prdir.nt~ da SMretaria de Estado doA NPgooios da Viacllo
Ohrns Publicas. OR pro.iectos c respec.Uvos or<:-nmentos, naR
importanciaR fle 21 :354$422 (vinte e um contos tresentos e
rinrnPnfn P qnntTo mil quatroctmtos e vinte c dois réis), o
1 t :0:1l$H5fi (onze contos trinta e um mil cr,nfo P cincoenta. e
~f' h: r•~ i~). nnra ns ~eguinte~ construr.oõcs na Viac;il.o Fenea
F0dPral do Rio Grande do Rui:
a) mn drsvio de cruzamento no kilometro 33 102,80 da
1inha dP Santa 1\Tari·a e Cncequy, ctestinarlo a facilitar o moYimcnf o do tres f'nt r(' ns osf ar.ões dr "Cnnahano" n "Dilermandn Aguiar'';
.
b) um desvio no kilomctro 154 500 da linha fie Santa
:\nna, destinado a SPI' 11tili:mrlo para os sPrvir.o~ da fazenda
nar.ional do Savcan.
-

de
P

Paragra:phÓ unieo. As respectivas despesas serão levadas

:'t conta dr capital, na confor.midade do disposto na alinea a
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do n. III da clausula III do contracto em vigor, por se tratar

de melhoramentos previstos, respectivamente nas alíneas l e P
da cl-8/Usula IV do mesmo contraC~to, ficando marcado o prazo
de .quatr-o (4) mezes para conclusão das obras.

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924, 103° da Independencia P 36° da R·epublica.
i\RTHUR DA SILVA HEHN.\HTlES

Francisco Sá.

DECRETO N. 16. 72~

-DE

24

DE DEZEMBRO DE

1924

Approva p1•ojecto e respectivo o1·çamento na importancia de
36:345$415, para o augmento do de?Jio da estação de "Tigre",
na linha de Santa Maria a Uruguayana, na Viação Ferrea
Federal do Rio Grande do Sttl
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que solicitou o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, arrendatario da Viação Ferrea Federal do Rio Grande
do Sul, de ·accôrdo com o contracto autorizado pelo decreto numero 15.438. de 10 de ahril de 1922, e tendo em vista as informações prestadas pela Inspeet.oria Federal das Estradas,
decreta:
Artigo uni co. Ficam approvados, de accôrclo com os documentos qne com este baixam rubricados pelo director geral
de Experliente da Secretaria rlf' Estado dos Negocios na
Viação e Obras Publicas, o projeeto e respectivo orçamento,
na importancia de 3t1:345$H5 (:trin1a e seis contos tresentos e
quarenta e cinco mil quatrocentos e quinze réis) apresentado
pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e rectificado pela
lnspeetoria Federal das Estradas, para o augmento do desvio
da estação de urrigre". na linha rle Santa Maria n Urngnayana,
na Viação Ferrea do Rio Grande do Sul.
Paragrapho uni co. As respectivas despczas serão levadas
á conta de capital, na 0onformidade do disposto na alinea a do
n. 111 da clausula UI rlo contracto, po1· se tratar de melhoramento previsto na alinea k, da clausula IV. rlo mesmo contrac~o, ficando marrarlo o prazo riP trf's (::1) nwzrs para conclnsao das obras.

Rio de Janero, 24 rle dezemhro rlo 192/j. 10::1° rla Inrlependeneia e ::16° da Repnhl ica.
ARTHUR DA STLVA BERNARDES.

Franci.rwn Sá.
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DECRETO N. 16.725 -

DE

24

DE DEZEMBHO DE

1924

Approva o projecto de modifica.ção tle linhas ferrea.fl no trecho comprehendido entre os a1'm.azens 5 c 7 do rdes do
pm·to dP. Recife
O Presidente da Hepnblica dos Estado~ Pnitlos do Brasil,
attcndendn ao que solicitou n governo do Estado de Pernamhucn, contractanf c da exploração ·do porlo de Ilceife, nos termos do rleerrfo 11. H. 531, dP 'lO de rJpzembro de Hl20, c tendo
~m vista as informar;ões pt·cstada~ pela TnspPctol'ia Federal
rl~ Portos, Rios c Canacs, em seu officio n. 3. ?81. dP iR de
noveml1ro de Hl24. derreta:
:\rt igo unil~o. Fiea appr'o,·ado, de acr,if'rlo com os documentos quP ,•.om l'~f I) haixam. ruhrieados twlo dirPef.oy geral
dn Expediente da Secretaria de Estado do Ministerio da Via~·ão e Obras Publicas. o projecto organizado pela Inspectoria
F'mleral dP Portos. Hio~ c Canars, de modificação de linhas
fcr·r.ras no tr·eclw compi'ehenrlido enfrr os armazens 5 e 7 do
cárs do Por f n dP Heci fP. em snbst.itn i~:ãn ao apprnvado twlo
d•·crf~f n n. 1 L;-):12, d0. I O dP drzembro de 1!120.
Rio dr .Janeiro, 24 dP flczf'mhro dP
pr·ndencia I' 31)" da Hf'puhlica.

1n2~,

10~~"

da lndr-

ÁRTHUit DA SILVA BEH.NARDES.

Francisco Sd.

DECRETO N. 16. 726 -

DE

24

Dll: Jl~ZEMBRO DE

1924

tlppmva o projecto e o orçamento, na importancia de
l$83:564$707, para construcção de uma ponte sobre o rio
Miranda, em. Salobra, na Estrada, de Ferro Noroeste dei
Brasil
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attenrlendo ao que propoz a rlirectoria rla Estrarla de Ferro
Noroeste do Brasil, em offieio n. lt26- V, de 24 de outubro do
corrente anno. decreta;
Art. 1.° Ficam approvados, de, conformidarle com os documentos qup com este baixam, ruhricadm; pelo director geral
dP Expedirnff' iia Secrf'laria de Est.!!_do do Ministerio da Viação
e Obras Publicas, n pro.iccto e o orçamento, na importancia
de 5R3 :51i4$707. para cnnsfrucção de uma ponte sobre o rio
Miranda, em Salobra, na Estrada de Ferro Noroeste do BrasiL

lCM
:A.rt. 2.o. A execução da obra aguardará a abertura do ore..
dito respectivo.
Rio de Janeiro, 24 ·de dezembro de 1924, 103° da Independenoia e 36• da Republioa.
ARTilUR DA SILVA BERNARDBB .f

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.727 -DE 24 m: DF:?.EMBRo DE 1924

'A.pprova os 01·çamentos,

nas

importancias

de

(rs. belgas

282./8/, 16:249$/70, ouro, e H :888$005, papel, para a
importação de 7 superstrttctw·as metallicas · destinadas
á., pontes do trecho em construcção entre França e Covão,
na linha de Bom.(im a Paraouassú, de ligação da E. F.
Bahia a loa::e'iro á E. F. Central da Bahia, da r~de federal arrendada á Companhia .Ferro-Via'l'ia Éste Brasi-

lei1•o

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do BrasiL
attendendo, em parte. ao -que requereu a Companhia FerroViaria Éste Brasileiro, arrendataria da rêde federal dos Estados da Bahia, Sergipe e rio Norte de Minas Geraes, e tendo
em vf~a as informações pre~tadas pela Inspoctoria Federal
das Estradas, decreta:
Art. v~ Fica approvado, de accôrdo com o disposto no
§ 4° da clausula 46 do contraeto autorizado pelo decreto numero 14.068, de 19 de fevereiro de 1920. e na conformidade
dos documentos que com este baixam rubricados pelo Director Geral de Expediente rla SccrP.taria de Estado dos Negocios da Viação e Obras Publicas, o orçamento organizado pela
Insp'ectoria Federal rias Estradas. em subsfitnição ao apresentado pnla Compnnh iD Ferro-Via ria J<~~t.~ nrasileiro, na
importnncia de ·frs. helgas 232. 131 (duzf'ntos c trinta e dous
mil cento c trinta e um francos belgas), para acquisicão e
importação ne 7 (sete) superstructuras metallicas, sendo
2 para vttos dê 1O metros, 4 para vãos de 15 metros e 1 para
vAo de 20 mêf.ros, destinadas ás pontes do t,recho em con8truoçllo entre Frtmça e Covão. na 1fnha de Homffm a Paraguassú, de ligação dn. F,. F. na h ia a .Toazciro :'i E. F. Central da Bahia.
Paragrapho nnico. As dcsprMs com a ar.qnisição e imnortacão dessas supersfrucf.uras mütalticas srrlio computadas
d \TISta tias factllrilf\ compPtrnt.rmrnfc visaflnR, rlas fa,J'lri'3as
1orrtecectoras, como es·taheJece o § 4o da citada clausula 46 do
cont.racto Pm vigor. não pcdentio. comtndo exceder, em caso
algum, o orcamento ora approvarlo. e serão convertidas em
moeda nacional, na conformidade do disposto no mesmo paragrapho, df'vendo o respectivo pagamento ~er feito integra~lmente em moérfa ~orrentc 'llacional. de accôrdo
oom o
di8posto no § 1° da clausula 50 c § 2°, alinra b, da claustu1a.
52 do mesmo contracto ..

1M
Art. 2. 0 Para os effeitos de pagamento serão accrescidas ás despezas de que trata o art. 1o as despezas complementares propriaa de direitos aduaneiros, taxa.s do porto da
Bahia, capatazias, etc., estimadas em 16:249$170, ouro dezeflléis contos e dutentos e quarenta e nove mil cento e setenta
réis), e 14 :888$005, papel (quatorze contos e oitocentos e
oitenta e oito mil e cirnco riHs), conforme o orçamento que
com este tambem baixa rubricado pelo referido Director Geral de Expediente.
Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924, 103° da Independenl'ia c 36" da Re publica.
AR'l'HUR DA SILVA BERNARDI!IS.

Frcmcisco Sd.

DF.CHETO N. 1fi. 728 -

nE

21

DF. DEZEMBRO

nr.: 192.l

Apm·ova o ·projectP e o o1·camento, na únvortancia de 1·éis
198:078$498 (cento e noventa e oito contos setenta e oito
'mil qu.atPocentos e noventa e oito réü). JJara constrttccão
de um novo a1·ma.-:.em no vate-o da estarão de Curitiba,
da Estrada de Ferro do Parand

O Presidente da Republica dos Estados

Unido~

do Brasil,

attendcndo ao que requereu a Companhia Estrnlffa cJe Ferro
São Paulo-Jtio (;mndn, atTerH1ataria da Estrada dA Ferro do
Paraná, fl t.endo rm vista as instrucções p!'estadas peiR Insprdoria Fertnntl das Estrada~. dPCreta:
Art. '1." Firam approvados. de accôrdn com os donumcnfos que com este baixam, rubricados pPio Director
c:eral do Expcdiento do Minisferio da Viação e Obras Puh! iea~. o pr·njPcf o n o or(;amcnto, na importunei a dr. r(iif=!
Hl8 :O'iR$-HlR (c(•nfo e nnvPnla P oito ronfns sPtrnta e oito mil
qual r·rwenfN:; n novi'Ilfa o oito rf..is). para a ronstrncção flo
um annazi'Jn d1• mercadorias, augmcnto flp linhas r. ponte
sohrn o rio T\'o. no tJatPo da Pstacão cJe Cnritiha. da 'F3sf.rada
dl' FriTO r! o Paraná, rt1~ qtl!'. é arrcndataria a rPQlH'l'PntP.
Art.. ? . " .\s rlesnrzas cffeclivamenff' realizadas com
f'S~rs scrvirr,s ~rr·ãn. rlr.pois dn apuradas em f omada df' eontas
regulai'. Ir\·arlas :1 conla ilo capital da Es!rarla cJn FPI'l'O do
Paran:'t. cJr enHfnrmidarle com a lrttra r~ ela rlausnla 7R do
Pontracfn aprt'o\·adn pf•ln dPrrPfo n.
tI. !10ri. rlP 1!1 de .ianPiro dn 1!ll6.
Art.. :3. o A cnnst.rnecão das nhras Ma annrovadas só será
an tor·izarla drpoi.~ 1dn liquidada a po~sP dos fl't'T'rmos neccssarin:-~ :í. I'Onsf r·ncr.fio: r, drvr,rão ficar conclui das dPn 1 r·o do prazo
d1• ~f'is (O) mrzPs. a contar do sr,u inicio.
nin dl' .Tatwiro. ~!t dr df'zPmhro clr Hl:? 'r. 103" da
pr.nr!I'Tleia n :1W da nrnuhlica .
.;\Rrrnnn n_\

Rn.YA

Frn.nci.~rn

Indr-

nF.nNARDF.s.

Sá.
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DECRETO N. 16.729 -

DE

24

DE DEZEMBRO DE

1924

Approva rM projectos e orçamentos pm·a a construcção das
pontes sob1·e os 1'ios Piracuruca e Rtu·itJJ Cnmprido, na
Estrrufa de Pr>r·1·o Cenh·ol do Pirmh11

O PL·esident.P da RPpublica flos Estados Unidos do Brasil,
rlc arcôrdo com o qur' propoz a [n."pectol'ia FcrlPral das Estradas, decreta:
.\rtigo unico. Ficam approvados os JH'O.i cctos que com
csl e baixam, rubricados pelo clirector geral de Expediente da
Secretaria de Estado do Ministerio da Viação e Obras Publicas, para a constrnc1;ão das pontes sobre os rios Piracuruca
e Burity ComJlrido, nos kilomef r os. respectivarnente, 0,420 e
9,290, dn lrPc ho P1rac.nrue:}_ a Pcripery, da Esf rada de Ferro
Central do Piauhy, os qu:ws foram organizados na Inspectoria
l"c1lnml das l~straflas. para ai f.fmrkl' :í. ,·unveniPncia technica
observada durante as ultimas enclwntes occnrrirlas nos mencionados rios, e suhstifuirf\o aos anterinrC's. l'Omprehendidos
nos csturlos rlns primeiros 12 1' ilontcfrns do frecho de que
se lrafa, approvados pPlo decreto n. 16. 1:19, de ;-; 1le setembro
df' 1923.
Paragrapho nnico. Ficam tambem approvados e baixam,
rlnvidamnnf r ruhriradns. os orçamPiüo:-; ~~orrP.spondPntes aos
projPclos citados nrste ad1go, nas importancias de 268:816,780,
pam a ponte sobre o rio Piracuruca, de dous vãm; de cincoenta
metros; e 38:820$710. para a ponte snhre o rio Burity Domrn·ido, dr. um vão dr -vinte mPtros, estando ineluidos nesses
ot-r.amentos. que subst it.uirão aos anl Priores. approvados pelo
deerrto n. Hi.139, as supprslr·m·lnras rnPiallil·a~ flas duas
ponll•s <'o SPll assentanwnfn.
Rio dl' .Jaiwiro, 24 de df'ZPntlll'n dP
pendenc ia e ilt1" da Repnblica.
An'rHun DA

192'~.

StLVA

I 0:~" da Inde-

BERNARD~'<,,

F'1'rmdsro Srí.

ÂTJ1J1'nva prn.irf'lo e rPS}JrJctil~o urt:umrnto, no im})()1'tancia de
18 :.'l/.9$861, }Jum t·rnlsiJ'W'çrío (/,, um de;;vio de rru-;amento
no lrilomett·o de .':06,/WO da linha df! R,q,:-n;o fiJ•nnrir, nn.
ri(/(:rio F'r'l'l'f'll du llio 1;1'11/lrlf' 1To S11l

O Pr,..sidPiliP d:1 llPpultlh'a dns E~lados l'nidos do Brasil,
:-tflnndPndn ao que :-;nlil'ifoll n Cioyrruo rln Estado do Rio
nr:mdf' do Rnl. art•t•tHlntario da Yiac;f\o Fert·P:t do Rio GT'fl.~de
do R11l. dP arrikdo t•om o l'mtlt·adn anl nl'intdn pr•lo dP-crrto nuJlll't'o 1:í. 't:lH. d.- 10 dP ~tbril dl' HF!~!. I' lc•ndo r•m vista as in-
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forma(:.ões prestadas pela Inspectoria Federal das Estradas,
•h•ercta:
Artigo unico. Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com Pste baixam rubricados pelo rlirector geral
de EXl)edirmte da Secretaria de Estado dos Negocios da
Viação e Obras Publicas, o projecto P. respectivo orçamento,
na imporlancia de iR ::l19$861 (dezoito contos tresentos e dezenove mil oitocentos e sessnnta e nm réis), apresentado pelo
GovPrno do Esfado do Rio Urande do Sul c rcctificado pela
Inspecforia Federal fias Estradas, para a ronstrucção de um
desvio dr cl'uzamenf.o no kilometro 306,;)00 da linha de BagéHio Granrle. destinado a facilitar o movimento de trens entre
Hodeio Colorado e a primeira daquellas cidades.
Paragrapho unieo. As respectivas despezas serão levadas
á ·conta ele Capital. de accôrdo com o disposto na alinea a do
n. III da clausula UI. por se f rata r ele melhoramento previsto
na aliTwa. l da elans1Jla IV dQ mesmo contracto.
Rio de .lanrro. 2/t d1~ dezPmhro de 19:21, 1 0:-:lo da IndeIH'JHienria e :1li

0

da Brrmhlira.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DRnnE'fO N. Hi. 7::l1

-DE

2~

DE DEí':EMBRO flE

1924

.1mn•mJa o orçamento, 1w i'mJW1'trmcia de /65.670 fm.ncos belgas, 1/:596$900, ouro, e 20:556$t78, papel, para a impor-

tação de duas supe1·structuras metallicas para pontes,
destinadas ao trecho em construcção entre Queixadas e
Arassuahy, no prolongamento da Estrada de Ferro .Bahia
e Minas, a cm·ao da Companhia Ferro- Viaria É.11te Brasileiro

O Presirlenfe da Republica dos Estados Unidos do Brasil,

ai Lendf'ndo, em part.e. ao que requereu a Companhia Ferro-

Vi ar ia F.st~ Brasileiro, arrendataria das estradas de ferro fedPraes dos Estados da Bahia e Sergipe e do Norte de Minas
G0raes. P. eont.racf ante das construcções dos prolongamentos
c ramaPs das mesmas estradas, na conformidade do contracto
autorizado pelo decreto n. 14. 068, de t 9 de fevereiro de 1920,
e tendo P.m vista as informações prestadas pPla Jnspectoria
Federal das Estradas, decreta:
Artigo uni co. Fica approvado o orçamento, que com este
baixa, rubricado peJo director geral de Expediente da Secretaria de Estado rios Negocíos da Viação e Obras Publicas, na
importancia de franco~ belgM· 165.670 (cento e sessenta e
cinr.o mil seiscenfos e setenta). para a importação de duas (2)
snpersfr11efuras ml:'fallif~as pam pontes de yfíns de 20 e :w
metros. destinadas ao trecho entre Queixadas e Aras~uahy,
no PI'olongamenf o rla Estrarla rle Ferro Bahia c Minas, cuja
rnnstrucçãn est:'i srnrlo f'XPcuf nrla pf'la Companhia Ff'rro-Viaria
J:;sf e Rr·asilrirn.

tts
§ t.o As despezas com a acquisicão e importao!o dessas
superstructuras metallicas serão computadas á vista das fa-:
cturas, competentemente -visadas, das fabricas fornecedoras,
como estabelece o § 4• da clau8ula 46 do contracto em vigor,
não podendo exceder, eni caso algum, o orçamento ora approvado, e ser§.o convertidas em moeda nacional na conformidade do disposto no mesmo paragrapho, devendo o respectivo
pagamento ser feito em moeda corrente nacional, de acoOrdo
com o disposto no § 1o da clausula 50 e no § 2°, alinea b~ ria
clausula 52 do dito contracto.
§ 2." Para os effeitos de pagamenlo serão accrescidas ás
despezas de que trata o art. 1o as despezas complementares
proprias de direitos aduaneiros, taxas de porto, capatazias, etc.,
estimadas em 11 :596$900 (onze contos quinhentos e noventa
e seis mil e novecentos réis), ouro, e 20:556$178 (vinte contos
quinhentos e cincoenta e seis mil cento e setenta e oito réis),
papel, conforme- os orçamentos que com este f.ambem baix_am,
rubricados pelo referido director geral rle Expediente.

Rio de Janeiro, 24 de dezemhro de 1.924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDEB.,

Francisco Sd.
DEGHETO N. 1fi.7:J2 --
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Â])Jl1'ova as despezas, ua importancia de .W6:286.$261, feitas pela
Com'Jlanhia .Docos de Santos, com as mod-i(ir·aç{íes e appa1'cllu.onento dos m·m.azens internos ns. 26 e 27, do cáes do
1W1'lo de Snntos, e lllftori~a 11 NU'J'ÍJ!fHI'tU'íio dt•ssa flt?S]Jt•-:.n
na conta de ca11Ítal

O Presidente cltt RPptthlica dos Estados llnidos rlo Brasil,
tendo em vista o r1cr-ref o n. 14.312, df~ 17 de agosto de 19:!0;
attondcndo ao que rPrtuPren a COJmmnhia fMca~ df' f4anlos," df~
ncrôrdo cnm as infol'!na\~ÕP~ prrstadas pPla I IJ~f,r'l'l rlt·ia fi'edPI'al
de Porf os. Hi os c CanaPs, decrnf a:

Art. 1. o São approvadas as despeza!'l. na importancia fie

~66 :286$?Ê4

(quatroeentos c sessenta c seis eonf.o:-; duzPntog r.
oitenta e seis mil duzentos c sessenta e quatro réis). feitas
pela requcrpnte c compJ'OY~Hlas eom os documentos lfUe eum
este baixam, J'Ubricados pelo clirrctnr gPral do ExpPr]ienlü da
Secretaria dr.~ Estado rla Viacão c Ohras Publicas, com as modifica_ções e apparclhamento dos at·mazen:-; illlernos ns. 2G o 27
do ráes do porto rfp Santos, aos quaes se refere o dcsPnho
qnc a esf c acompanha, da mesma fórma rubricado.
Art. 2." Fica autorizada a e~cri.ptnração, na conta de rnpitnl rln refrrida eornpnnl1in. da impo1·tanria mf'ncinnn.rln no

nt•f.. 1o deRte

decrPfo.

Rio do .Tanoiro, 2.t de rii'ZPrnln•n dr• 19'?'1. 10:1" da TntlrpPnrJencin e ::36" da Repnhl ira.
Ar:rtrTTrt D:\ SILYA 0EHN ".HDI!;~.

Frrmri.H·n .C:M.
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DECRETO N. 16.733-DE 24 DE DEZEMBRO DE !924
ApJH·ova os p1·o;jectos e t·espectivos orçamentos, nas importancias de 14:088$224 e 20:413$558, para a construcçáo, na
Viação ]1,errea Fedcfral do Rio Grande do Su·l, de um deposito pw·a ca1•ros de passageiros, em MarceUino Ramos,
e de um dormito1'io, em Santa "Maria, destinado ao pessoal dos trens.
·
O Prcsident1c da Hepublica dos Estados Unidos do Brasil,
altendendo ao que solicitou o governo do Estado do Rio
Ul'andc do Sul, arrendalario ua Viação Ferrca Federal do H.io
Grande do Sul, de accôrdo com o contracto autorizado pelo
decreto n. 15.438, de 10 de abril de 1922, e tendo em vista
as informações prcstarlas pola Inspectoria Federal das Estradas, decreta:
Artfg·o Hnico. .Ficam approvados, de accôrdo com os
documentos qu~ com este baixam rubricados pelo Director
Geral de Expediente da Secretaria de Estado dos Negocias da
Via~~ão e Obras Publicas, os pl'ojectos e respectivos orçamentos, nas importancias de 14:083$224 ('quatorze contos oitenta
c tres mil dnzenfos e vinte c quatro réis) c 20:413$553
(vinte contos e quatrocentos c tre§c mil quinhentos e cincoenta e tres réis), apresentados pelo governo do Estado do
lHo Grande do Sul c rectificados pela Ins.pectoria Federal
das Estradas, para a construcção de :
a) Um deposito para carros de passageiros, em
Marccllino Ramos; e
b) Um dormitorio com 48 leitos, em Santa Maria, des1i nado ao pessoal dos trens.
Paragrapho uni co. As respectivas despezas serão levadas á conta de capital, na conformidade do disposto na alinca a do n. III da clausula III, por S(8 tratar de melhoramentos previstos nas aHneas p e h da clausula IV do mesmo
contracto, ,ficando marcado o prazo de oito (8) mezes para
conclusão das obras.

Rio de Janeiro, 24 de dezembro de 1924, 103" da lnde11Clldencia o 36" da nopublica.
ÁRTHUR DA SILVA BERNARDBI!.

Francisco Sá.

J)EC'IIETI) N. lli.'7:H --

. ·11n't'

DE

2!)

DE DEZEMDHO DE

i92'"

ru1 .1/,iuislcrio da .Ju.sf iça e Nc(Jocios Inte1·iores o credito
r'sJw,.iaf de /)00:000$ ]Wl'a tw:riliaJ· a consfl'Ucçliu dn novo

Jluspilal drt Policia Milita1'
O
(,•11do
go v~;

da llepubliea dos Estados Unidos dn Brasil,
Tribunal de Contas, na conforrr1'idado do art,ido ,·,·gulamcnlo apvl'uvado pelo decreto n. 15.783, de
p,·~~sidt~nte

1111\ ido P
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de novembro de 1H2:2, resolve, nus tenr.•os do § ío do n. XII
do al'L. :Jo da lei n. 't, 7~)3, de 7 de janeiro desLe anuo, abrir
ao Mini:-;lerio da .1 ustiça e Negocias Interioores u credito es._
pecial de GOO: 000$ para auxiliar a eonstrueção do novo HosH

vital da Policia Militar.
llio de Janeiro, 2B do dezPm!Jru odP I H.:!·'l, JO:l" da lndependencia c 36o da HepulJl ica.
Ali.'l'llUR DA SILVA BE!lNAIWE~ •.

João Lni-:. Alves.

DEGHETO N. Ui. 7:1~ -

1)!~

29

DE DEZKI\lllJW IH~

UJ:? l

Ah1·e uu Ministel'io da Jusl.iça c Neyocius lnteriol'es o c1·ellito

espedal de 96!):·121$962. pa.1·a attende1·, no a.nno de 192:J, ao
pagament.o do acc?·e,~cirno definitivo de vencimentos que
compete aos empr<'qadns dos I'CJmrtiçúes dependentes do
1nesrno minislcl'iu
O Presideni e ela Hepubliea dos Estados U11 idos do Jkasil,
1endo ouvido u TriiJu nal de Contas, nos I ermol::l do ai'!. 93 do
regulamento appt'o\·ado pelo decreto n. 15. 7H:~. dl' ~ de noYrmhro dp Hl22, J'l~solve, wmndo da auf.oriza~:íio eom;lante do
al'f. 1" do decreto lPgislativo 11. .1.~7.'! .\, dP 11 de novembro
ultimo, abril' ao M inisl el'io da Jus I iça H NPgucios lnl eriores o
r.redilo especial de HO\P('.entos ~~ sesseilfa e nov•~ eontof: cento e
vinte um mil ~~~iscc•nlo~ n novrnla •~ dous l'éis (969 :121$692),
para ai I ender. no an1111 dr Hl:!:l, ao paganwnln do accrescimo
flf'finil ivo de Y!'lleinwnlos qut' eomppf e aos PllllJI'Pgados das
rcpaf'l içõe:.: depende uiP~ do lllPSJll(l m i 11 i si l'l'io, ,., ''lliH'elwndidos
nas dispus i1:iH•s do ~ I". do ar·l . I :>O da lei 11. .'1. 555, de tO
de agosl o dP I !!:?2. ,. qllt' =-''' l'l'l'PI'P :ís 'f'rhas spguinte~: Jusfic:a Fedel'al. H: 100.'11;; .l11sl ira dn Dislrieln F1·dPl':tl. :31 ::3?0$; Policia do Disfrictu F1~dr1·at. I 0!1 :s;,g*~H(); Casa dr Detenção,
J 3 :200$0:?1. I :a:- a dl' Cut'l'('l'l::~~ :. i :1: !iK,s;O:?H: .\n·IJ ivo X acionai,
4 :551$040: .\ssi-:;1 <~IH' ia a .\1 i1·rwdus. 9l : :lH:!~:! t:J: I >•~pa l'famenl.o
~a~· tonal df• Sattdf' P11hlit~a. (i! ô: !i 17~l)/ ~~: Cfnlsf'llw Supcri<H'
du En:-;ino. tiOO$: TTn i\ r•t·sidadP do Hio dt· .1 aiJ<'il'n. :ltiO!j;; Escola
Kaeionaldl' HP!las .\rlf•:-:. :3:li00~: lnsliltrln \'af'i!lnal di' l\lusir~a,
2:HROS; h1slilulo Ht•njanlill f\,nsliUll. H:/!ifl!S: lnslilufo Na~ional
dr Sm·flos-~ludo~. :! :(i70:J;;
Hiblioflll'l'a
Nacional,
14: :ZG2$; O}ll'a~. :~li0!1i: .\dministnu:ão f' .J usl it;a dn Terrif Ol'io
do .\eJ'f~. 3 :HOO~~; lnsi i!ufn ÜS\Yaldo Ct·nz. 7 :~l~O~: lnsl ituto Medi,~o Legal, !lli0*04H: <lahiTJl'lf' dl' Jd1•nl il'il';u:fio ,, l~slatistiea
1:!:0?0$. f'
gsrol:t
l'!'f'JllllllÍIIli'Ía
()I!ÍilZI'
di'
~llYPIIlhl'u:
20:H1\$t6H.

.

Rio de .Janeiro. 2H dP dPZL'ltliii'O rlf• 1\l'!L ltl;{" da lmlt>penller.(:Ía r 3(i" da Rl'l111hl ica.
.\HTII PR D.\ SILV.\ JhmNAHDES.

João Luiz Alnrs.
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J>ECliETO :'\. lfi.7:Hi-

DE,?!) DE DEZE'l\tBHII DE

192·1

Jbrc. au Jlinisfr?l'io da Justiça c Ncyocios Interiores o C1'etlilo esJ)(•cial de 200:000.~, dPstinado ao Serviço de Sauea1/11'//ll• e P1·ophylrccia Rn1'al no Estado de Sc1·gi1w~ durantr·

11

SI'!Jilllllo Sf'tiii'Sf'l'e

o

Pl'e~íü"nk

de 192.-f

da ltep11hlica dos Estados Unido·:; do Bra-

:-;i I, tt~a 111lo 1la auforizllf:ão contida no art.. 1 do dccl'eto nume1'11 1.H<it>, dt• ·:; de twve"muru do 1\J2.1, D tendo ouvido, nos terJllos do m't. \)3 da 11 egulamento Geral de Contal.Jilidade Publiea, o :\linist.criu da J•'azcnda c· o ·r·ribunal de Contas, resolve
abl'iJ' ao ,\1 inisfet·i11 da .Tustit,·a. e Ncgoeios lntcrim·es. o cl"edito
l'~JH'eial d1·· dnz(•nlr,~ t~UJtlus

de réis (200 :000$), destinado ao

~tT\

it·.u dt• ~:liH':tllli'Jtlo ·e Pruphylaxia nnral nn Eslado de Ser!~ipt·. ·dttt'anft• 11 ~Pgt111do s:•nwsfrc d1• 1921.

H in d•· .Jmwirn.

-.'~l

d1•

~kzemln·o

de H).21, JO:l" da llldc-

)H.'I\tlt•twia ,. ::t)" d:J I:I'Jllll;Jica •
.\nTnun D.\ ~ILVA HmtNAHDE::-i.

Joii.o Lu i-:, Alves

])J<;CJlJ;:'J'() .\.

lri./:l/ -- tll·: :W 111·~ f)EZIDIJliW 111: l!l~'',

.-1 111'1· )JI'fo J/ inisfi'J'Íu do .llrtl'inlw o crt•dilo sUJIJilemcntar dt'
1.71:1 :fi28.WJ.'J:J, t/r'slinndu uu JHl(JO.'YI/,t'IJio r/1• J'lt~·íít:s f'/JI tli-

nlleiro ás fm•ças navaes.
O Pt'P~idt•nlt• da 11rpuhliea dos E-:-;lado;; Unido~ do Bra~il r•'soiH~ ~Lhrir·. pl'ln
.\linisfrrio d.t .\larinlta
o cl'edito
SIJpplPnH~nl ar· de 1. 734: 52&$035, a qtw ;;,~ J'cfere o decreto legi~lali'''

11. í.H/'1. "" l!l df' llO\f'!llhl'o ulfi,nHt. dt•:'lill:•.l" a11
p:tg·anrf•nf o dt• J'H\:Õf's em diulwiro ;ís forças lUlYlli'S.
Hio dP .lanl'it'tl, 30 d•• d1•zt•nJbro dP

Hl~'l,

10:3" •la lm.Jepen-

,Jclll'IH i' ::~:? t.la Hl'publ i f':·.
AH'PHUH JJ.\

S!l.VA f:rmNAIUms.

1tlexmulrino Farifl. de i\ lr?ncw·.

DFA~ItETO

N. Hi. 738 -
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DECRiET.O N. Hi. 738 A -

DE

31 DE DEZEM:BRO DE 1924

Abre. pelo Ministerio da Marinha o credito especial de cento
e sessenta e cinco contos duzentos e setenta e oito mil novecentos e noventa e seis r~i., (165:278$996) para pagamento
de o(ficiaes reformados, cujas reformas foram melhoradas
em vi1·turle do decreto n. 4.469, de 12 de janeiro de 1924.
O Presidente àa Republica dos Estados Unidos do Brasil,
mando da autorização contida no art. 54 da lei n. 4. 793, de
7 de janeiro de 19"24, resolve:
Art. 1. o Fica aberto pelo Ministerio da Marinha o eredHo especial de cento e sessenta e cinco contos duzentos e
:wtenf:1 () oito mll novecentos e noventa e seis réis
(1(1 5 ::!iR$DOG) para occorrer ao pagamento devido aos offic.iaes reformados qne tiveram suas reformas melhoradas em
consequencia do disposto no decreto n. 4.463, de 12 de janeil'o fie 1022: !.or·nando sem eí'feito o decreto n. 16.698, de
3 do rlPzemhr-o de 1924.
Art. 2. u RcYogam-se as disposições em contrario.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1924, 103° da Indepcndencia c 36" da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.
Alea:andri~

Faria de Alencar.

DECRETO N. 16.739-DE 31 DE DEZEMBRO DE 192'

Autoriza a rescisão dos contractos de concessão e garantia de
juros e a encampação das obras do porto da Victoria, no
Estado do Espírito Santo, a celebração de contracto çotn
o mesmo Estado para a construcção e ea:ploração do referido porto·, bem como a abertura do credito de 6.500:000$
(seis mil .e quinhentõs contos -de réis) em apolices da divida publica e respectiva emissão
O ~Presidente da &publica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que lhe foi exposto pelo Governo do Estado do
Espírito Santo e tendo em vista as autorizações constantes dos
arts. 4•, 6• e 7• do decreto legislativo n. 4.648, de i7 de janeiro de 1923, e as do n. XLVTI, do art. 97 da lei n. 4.6.32,
de 6 do mesmo mez e anno, revigoradas pelo art. 228 da lei
n. 4. 793, de 7 de janeiro do corrente anno, decreta:
Art. 1.° Ficam· autorizadas a rescisão dos contractos de
concessão e garantia de juros relativos ao porto da Victoria,
no Estado do Espírito Santo e a encampacão das obras exe-cutadas no mesmo porto, materiaes, terrenos, edifícios e
installacõe.c;, inclusive a ponte provisoria de atracação situada
na margem sul, conforme as clausulas que com este baixam
assignadas pelos Mi!listros de Estado dª :Viação e Obras Publicas e da Fazenda.

AC'lflS DO PODER EXECUTI\'0

Art. 2." .Fieam igualmente autorizadas a abertura do credHo de seis mil ~ quinhentos eonfos de l'l~is, em apolices da
divida publiea da União, do valor nominal dn um conto d·~
1 ~is ( J :OOO!fi) eada uma. juros de ci11co por cenf.o (5 %) , papel,
c a respectiva omissão, para serem Pntrcgues em pagamento
d~t importaneia ajufllada para a rcseisão c encampacão refeT·ida no arti·go ant.ccedcntl', sf'm direito para a eompanhia con,.,,~ssiormria a qualqw•r ottfl'll pagan1c~nfo relaUYo ú concessão
do nol'lo dt•-qun se trata .
.Art.. J.'' Fie a autorizada a ndl:'ht·at~ão dP •:onl rat.Lo eom o
lriiVCJ'JJO do J~;sfado do ~~~pirilo ~anfn para a I~OJISf.f'tteeão O eX·•
;dot'a(,'ão das uJJras do porto da Victoria, iw·ut·porando-sc-lhe~
a;-; obras ~~ lll'm; t•ncampados, na l'úema do art. J desLc decreto,
dn m~~~ôrdo ~~nm as ~~lausulas que cnm e~{n baixam. assignadas
T.elos .\1 i 11 i~f1·os dt• r~~sf ado da Viação n Uht·a-; Pul.Jliüas o da
l·azcnda.
0

,

Hio dn .larwiJ·u. :31 dn di'ZPllliJl'll
e :lO" da ltepublil'a.

dl~ 1\l"!í,

ro:l" lla

JwJevcn~

th•nda

ArrntPH IH

Hrr. . ,A

Frands,~o

BEHN.\t:Pl~~

Sú.

:lfiand (:alnwu dn Pin e .H11wirla.

CAPITULO PRIMEIRO
Clausulas relativas á rescisão e á enca1upação das obraa
do porto de Victoria, no Estado do Espírito Santo
I
Fi1··UIII J'~'~•~indidu.-; os I'OIJI.rado-; dn I'IHlcl':-;;são 1• garantia
rir· .iul'os exi::;t••uii\S 1'1111'1' a llnião e a Companhia do Porto da

\' idoria 1'111 virludP dos dt•m·etos llR. ;:; • U:11, dP :2B dt~ marco
dP f!) li li. (). ::>::>9, dn I I {I e .i u lho de Hl0'7. I. tHH. de I:!. de mai1)
dn UllO, 10.9.:?8, de I O dt~ junho de I UH e U.O~~::J. dt~ 26 de

:tbril d1• I 9Hi, relaf.i\ os ú r~onstrueção e explorat~ão do mesm::J
,.orlo. no J1;:-;ladn do 1•3spirifo San,to, encampando a União, d<l
rl'ft•rida I'OIIJ}mnlt ia, Inda:-; as ohras IWJ' l'lla l'xernl.ada~. material'~ dt• eonsfr'IH'eão. fl't'l'l~llos, f•difieius ~~ insfnllaçiiPs, inclui-

tros nas fmnadas de ronfas approvadas j>elo l:ovcr·no l•'c._kral, ~
a:-;sim. a pnnft• [JI'Il\ i:-;ol'ia dP all':wação siluada na mar;..:t~lll sul. si fi('ttl' tf('monsf 1·ado o dit'l•ito dt• propl'icdad1• da Companhia do Podo d" \·ietoria ~ohrn rlla.
'"'IIJ

11

O fll'l'\,'tt da ~~~~~·ampa~:ãn 1; fixado ••m snis m i I e quinhouto~
d•·· rt;is (ti.GOO:OOO$) nm apoHr~es da divida publica d~
União do Yalm· nominal do um conto de l'(lis eadu uma. juro~

eonfo::-;

.,,. :J t;,ó ao

a11nu, papel .• que a Companhia

Lei13 de 1021-VoJ. IV

de

:Pndo

d~

Vidoria
R
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acceita qun sejam cniet•gm•s, ua sua lolaliuade, a 'l'hc LeoIiOldina Hailwãy Comp:my, Limitcd. empreiteira da execução
das obras uo mesmo pu ri o, dentro de :30 dias contados do registo do presente cunlraeto, afim de ter a applicação determinada na elammla sPgll inte.
III
'l'lw Leuvuldina Hai h\ ay Cumpany LinüLeú obriga-se a,
{[entro do 1n·azo de dozt) mews da da I a do reg isto do presente contraeto pelo Tritmnal de Conh~s; adquirir c incorporar
ao matPrial de sua rt!de ferro-viaeia todo o material rodante
que pela lnspecLot·i::t }'t)dl'rat das Estradas ftlr julgado neccssario c vudet· ser adquirido com o." rl'enrsos provrmicntes dJ.
.encampa•:fio lle •tuu I ralam as ('.lausulas Pl'Cl~t·dentes e exeeutar as rn·ovidencias ll•~t'I'SSa!'ias para melltot·ar os serviço:;
·do trafego, dP acctrJ'dll f'llllt as i nstruc~:õcs P:-;:pcdidas pela
:mcsm~t

ins]H'eltrria.

lV
O malt•J·ial rodallll', qnP livt~J· de ~~·t· adquirido para mclhot·m· ~~ "''~('Jtvnlvi'J' trs ~~~l'vi~:,,s do tr:ür•go, ~~~~nsisf.irú em vagiíes ,para t·art::J:;, ,.;,JTtr.s p:lla pa~sagPirtrs P jdatarnrnw.s .para
madPil'as l' malcTi:ws. ,.,,,;n :tr\fJIIisi\:áo Sf'L':i ff'il.a de aceúruu
COII1 a lllS[ll'doria J'Pdnal das Estradas, que Jiseatizarú ao:;
compras I) a t•nlrcga dt' mal ''l'ial a11 lral't'go, s1~ndn a r<~spcctiva
distribui~:fío ki la 11:1 t'llll ro1 111 idaut• da ll'll'l a ria de ~7 de julho
·de Hl.22.
Pal'agraphu un Íl'll. l•'ica Tl :r' LI'IJpold i na H:lilway ·Company Limiled ;:.;ujf•.ila ús multas de 1 :f",OO~~. p1r1· nwz IJUC e:x:-cedcr do praZtl fixado 1w elausula anti'L'iot·, aUí seis mczes; de
3 :000$ por mez, de sds llH'zcs a um anuo c a:-;sim por dcante,
dobrand(l-se a multa nwnsal de seis l'm SI) i::; m1~zcs até o com:plcto euwpt·imenlo do disposto na mesma dansula..

v
A Companhia do J>orto da Victoria não terá mais diroit.:.
<lc. reelmnaçãt~ alguma, seja por motivo dos I H'Ll:-i encampado:5,
SCJ a. lJOL' mullYo dos rontractos roscind ido:-;, seja por motivo
de garantia do jm·os nfío paga nos anllos de) paralysação das
cbras do 19:!0 a 1H:!·1, inclusivo, seja por quaesquer outros
motivos, fieando cxtinelos, plena e reciprocamente todos os direitos, ohrigaçõcr c responsabilidades decorrentes' dos mesmos
;eo{ltracLos.

V[
A dPspeza do lfllll I eatr, a !'l:ntRula H t·on·,·t·5 por conta do
cr.Nlito cuja al.JPt'ltlt':t ú uuluri:·ada pclu ~tl'l .. '~"do presentu
dccrcl.u.
\ IJ
() t'llldraew l(llt' /o\1· lail'ad'' ''111 \·it·l111k do Jlt't~scuf.e de-.
:-;1'1 _si'J'Ú 1':\t'lJtli\·d .-;i J,',t· n·gis!ado Jll~fq 'J'l'ibunal de
t:o1~~as, ~mo eahcn~lo J~enhlllna ruspuJJ!:iabilirh k~ ao Uovcrno da
Pmao Sl al}uelle wsfltutu recusar u n·gisto.
·
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GAPI1'ULO SEGUNDO

Clausulas relativas á concessão ao governo do Estado do Espirito Santo para a construcção e exploração das obras
do porto de .Victoria
I
Df' are1'11'do Cülll o a•:L. !i o do decreto legislativo n. 4. 648,
dt• 17 ri•! .iarwiru de 1!):2:3. o Governo da União eonfracla com

go\ er·nu do Esl ado do K11)iriLo Santo a constrm~çfio c cxplodas obras de rnelh,Jrumcntos do porto de Vieloria, no
Hw.;:nw Estado, com as (I)Jt igações, direitos n favor1~s adl~anto
o

:·a~.:fiu

(~-;f,ipuladu~,
iucorrwraudo-~·:e-l·hcs, ~mr·a. o L'fl'eif o dessa (~on
"l.l'lltl.:ilo c cxplouu;fío, todos os bens eneaHIJHldos 11a !'únna da-

quelle decreto.

li
As ollJ·as du

mcll!Mt.ml~ntos

do por·lo cDnstarfío do se-

~~ 11 i:~ te:

lf) a. ~~lllleiusfío da I' SL'I'(:ão do ea1~s, I'UlllJII'elti'JIIll'ltdn a
inir·iada e :-;en Jil'olongamento, de urn lado. até dc,,.l,n[e dn aliJJIJalllPillo d(l eaps Sehmilh, r. do oulro lado, ató
ddrunf ~~ da antiga p1·aç3. <~u Imverador, c respectivos aterros;
b) a t·onstnw~.:ão da ~!a SI'Cção comprchcmlenrlo o pl'olon1'\\ÍI~n~ilo

gnmenfo do cacs anterioi' ~:~~~ defronte do Edcn Pal'quc, n rc·"fll'l'Li\os ai erro~;
c) a construcçãu ua .:, secção eomvrehcmlendo o prolon:..:.lllll:ufo dt' caos :wlc•t·iu1· af1~ o antigo J<'of',f,,~ ~ . . JI,flo, <~ rc-·
:,pl'diYos aterros;
d) a wnstrucçiio, si foe ncccssaria, de um caos auxiliar,
1if!·ando a pl'imeira secção, etu recta ou em curva, ú ilha do
l'1·ineilw, I' cr,nlol'nando a Itwsma ilha aló onde eon,·iur. dcs1i nado aos pC<ItH•nos nav1cs da cabotagem do Estado, aos esralm·cs, llo[1•s, canoas e onf ras embarcações miúdas, bem como.
]'ara outros fins;
e)
o ...; aLen·o;-; f~ l'lll'OCalltertLos qne inLcl'essat·ent ao go ..
Y<'l.'nu do Esf ado eomo <Jhras de saneamento. uma V<~z que, a
.illiZII do I'Jtgl~nheit·o Jit;cal {lu Govül'no da União. 11ã" pt'~'.illdi
qtJr~rn u r1~gimen natural das aguas do porto;
f) a eonstruc<;fin d1~ Brmazens c alpendres, ao longo do
•·.t1•...;, pa1·a dPposiln I' aiH·igo dt' mrrnatlorias;
a) a inslallaçã,o. au longo do cacs. do apparnlhn.;; apcrfcf'·''"lio~. li.\·draulic1lS ott clef'lricos, 11al'a gniJJdag'I'III 1ll' <'at·g-as;
h) o as:-;Pntamrnfo. ~~' longo do eacs, de linhas l'I~ITeas, da
l•ilola d1•. UJtt mt~Lro. ::;ew.ln rtnm para o sen·iro dus ;~uindastcg
I' nufr:t.s pnra o st'l'\ i1.:o d~.s 1•.-;lmdas de feno qrw COII\'l~rgircrn
'1:11·a o pol'f o;
i) a ~~onsf l'tH'I:fío t/1' :1111a pnnl r ligando o cac's do plll'LO:
:1•• ('11111 i J;t'ltlt•. dt• Jll'l' I'I'J'!'II!' i:t Jlt'ln nf'sl c da i Iha dn J>rirwipc,
l'''!tt a l:u·:~ttn suJricil·nlu pa1·a o asSI'Iliallll~lllo dP Yias ferrcas
<' 11 ansifo de Yellieulus n pedestres, e com altura 1wccssaria

afim de vermittir a livr

~

passagem das embarcações aue timesma ponte;
•

~ l'l'Clll de transitar para ~Iém d~

liI
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j) a conservação do moi h e cxi!:4{euf e !'lÜrr· a Ponta do
.Suá e a ilha d!) Boi;
li) a conservação de lodo o eanal. convenientemente dragado, de~de a cnl.rada da Barra, at•S defronte da eidade de Vietoria, dn modo a nmnlet· a largura mininm de cem metros
e a .fli'Oftmdidad" nunea infl'rinr· a nifn ,. nwio 1\lf'f.J'o:" em
marés lJJ inimas, reset'Yan~lu-se o t1ovcrn(l fla União o direito
de l'.xigit·. em qualquct• '''TllfJO qn{' ,inlg·uc m·ee~snl'io, um augmenlo til) largura al(~ n1:~is l'ineoenfa melros;
l) a conservação t.ln !odo o ancoradolli'O. enl re o Penedo
e a ilha do J>rinc·iJW, t'OilVPilit~nlr~lllPilfr· ,J,·;u~adn, dr· modn a
mantcl' a JH'ofundidade Plinima de oifo ~~ mcin DJefro~ em
lmn·•3s m i 11 i mas;
m) a eollncação r !llanutcru::ão de lmt isas (~ hoin:-;, inclusive as illuminativa~. oHcie se nze1·em neee:-:sarias. desde a
cnt.mrla ria barra a!tí o ~.ncoradouro;
·
n) a conslrucç.ãP. no poiÜ(• mais eonvenienf P do ~~aes auliliar dt• qw~ lr·;tl.a a !diTa tl da l'lau:-;nla
11. tl1· llllla
l'ampa desl i nada aos I'Jilh:u·ques n d•~sl'lltha 1'4JIII':-> r~~~ rnarlPi r·a~
e maledacs de consl.l'IWr~lo r• outros:
o~ a prepara.;ãu dt~ ··uma (·~planada lHH'a dt~pnsilo dP madeiras,. nufros m·t.igu:-; q•rt_•. }lPio SI'IL yoJunw. Jw;-;o e nafl.H·eza
po:'sa 111 f'iear· ao tempo:
1J) a eonsiruc~,;ão, 4.'111 local ~~OII\'Pllit'nlt•. "'~ al'IIJazen;-; para
deposito de inl'!amnmvei:-:. deYitlamPIJle ligado-; au:-: eaes vela~
linhas fcl'l'eas do porf.(l:
q) a deslr·ui~ão das l'llt~ha~ ."uhmarirra:-; qtH' t•xi~ÜPlll no

nnc.Dratlour·n •·

fawbt.•IIJ

cesso:

:la-- q11n ••Jlti.J:n·:t(·aJ·•·nt "

l'illtal

ih~

de

1;) a t•xceueão; final1nente. de I oda c q11alqw•r ohl'a qnP,
rui Ul'tl, ror· juJgarta TH'CCSSaL'Ía pelo fleSt'll\'nlvinwn1~) (lO
sen·i~,;o do ptll·lo, a .i.uizo •'1' Uo\PJ'TIO da lJniãn. ti•· :tcetwdo com
o ~~~Yül'llo do I~stadn.

lk

IH
O gov«"l'tJo du

1~:~tad•1

olll'iga-sr a -;llhltlt'llt·l·

:'1

app1·ova(:ão

da Unifl.r•:
a) no Llcetii'So do sP-gumlo ~e11wsl r·e 1111 êlllllu dP I H25, o:-;
estudos definitivos ou plano geral das obra-; a e:xt.'t·ul ;u·; CUIIIprehenderu.lo:
1", a planta completa do porlo, de~de a baiTa até a em-·
Locadura do l'io Santa :Maria, mt (~~cala t.lu um por· ecm, com
indicação da ponLP- referida na h·tlra i da clau:-;ula auleriot·,
dos rrlificios, das vias fPrTr•as P das rampas de acee~su;
2", ns Pspt·eif'i(~a~;õt·s f' os lllf'IIIOJ'i<.H·:-; de--ct•ipl h u..: e ju:-;ti:fieat.ivos:

3",

u~

·

d('senhos par·c.il.lPs n denmig dpfa]ll,•,.;

á

IH't't~..:..;ario:-;

}H!J'fcita r~ollJ)II'Clwnsãn du p1·ujeet o, nu >Ctl Indo ,.

na-;

su3s

}Hll'IJ•s;

·1", a tabclla df' JH'f'f,'U~ para a eon fr~t·t;ii.t' do..; or·tallH_•nl.os
a ex(•enfar, I.(•JJdo ~~~~~ 'isfa os preço:-. da 111i'in f!,, nh1·a e •los
mal er·iae~. eoiTetlt.t•s nn mcrt·~v.lo.
b.1

t~nlljli1Jetaull'nfp

t'(llll ~~~ eslmlu:-.:'

!rata a lelotra antei'Nieul.e, -

clu~ ão

C}l

ddinil

i\·o~

de

que

o orçamento da:; ubra.:; de ccm-

da primeira sccçã~ d1~ eáes;
no deeur:w do pr:mWII'O !3C!~'~sfre d11 antJu

til~ l!l~ü,

Q
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U1

prójecf:•j e O'í'i.;âmento aa pónl e de que t.r.ata à lettra i da 'Clausula n;
d) dentro de seis mezes da data em que o Governo da
União reclamar para at.tender ás exigenc1as do desenvolvimento do porLo - os estudos definitivos parciaes das obras
correspondentes ás 2• e a• secções do cáes a serem construídas
e respectivos orçamentos.
IV

Fica entendido aue o cáes correspondente á"1 segunda e
terceira secções será 'do typo semelhante ou equivalent.e ao da
primeira secção, e que o c-.ies auxiliar. referido na lettra rl
da clausula ·li, poderá ser de menos profundidade e mais
simples,. por destinar-se ás embarcações de pequeno calado,
tudo, porém, dependente dos estudos definitiyos que forem
approvados pelo Governo da União.

Quer os estudos definitivos ou plano das obras de que se
traia. quer os orçamentos respectivos, serão comiderados approvados, :;i o Governo da União não se pronunciar a respeito
dentro de noventa dias de sua entrega ao engenheiro fiscal.

VI
Si a União negar approvação aos estudo;: dPfinit.iYos ou
aos orçamentos de qualquer das obras a executa1·. o Governo
do Estado será obrigado a apresentar outros dentro fie noventa dias da publicação do respectivo despacho. deyendo, nos
novos est.udos ou orçamentos, attender ás modificaçõp;, Pxigidas e entendendo-se que só por acc.:Ordo mutuo poderá o ap..;
provado ser modificado.
VII

Em relação á const.rucção do porto observar-se-ha o se..,
gninte:
a) o alinhamento dü cáes será determinado dr modo que
at~l'nda o mais oosSi'Vel ao regimen natural do porto;
b) o cães será provido de postes de amarração. arg-aneos,
e;.:cadas de alvenaria para passageiros e escada;: rle ft>rro para
as tripulações dos navios;
cj ao longo rlo cáes será reservada uma faixa rll' largura
fie vinte metros, destinada ao movimento d1• nwrcadorias e
ser,·ida por linha" ferreas e pelos guindastes, seguindo-~e-lhes
os galpões e a~·mazens. collocados longitudinalmf'nl P e dP modo
a fórmarem quadras de comprimrntl) não cxcedenfp de cento
f' rincoenta metros;
d; na parte posterior desses armazen;; será reservada
uma outra faixa de, pelo menos, quinze metros de largura,
destinada aos vehiculos de transporte;
e) entre uma quadra ou grupo de armazens e a immed.iat;l poder~ ficar uma rua de quinze metros de largura;
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f) toda n. faixa occupada pelo r:írs. vias ferreas·, gutn:...
dastes, armazcns e ruas srr:í call;ada n l'a'·allclipipedos do

.

}1edra;
q) nPnlmm f rrrho do cárs po!lPr:í srt· innngnrado e enf.regur ao sPr·vi~n. ainda que a titulo JII'O\ Í"iflf'io, spm previo
('OJJspnf imrnfo do Governo da União;
h! :1:-; :lPJ•Ul'í'lh:l!.!.HilS do r~:'iPc:. dnvPrfio SPI'. qunflln nossivPI.
·f;mnnllwniPs ;í,.; .1lo;.; dmnais pol'tos do Hrasil, sl'lll Jl"'~.inizo da
lJlfl'fldl!l'l,'iilt

fl<•

:l]li'J'í'PÍi.'fl:Jlllf'!lf ll"i IJI!n i'Oll\'f'!Jll:Jfll,

YIH

o

novf'rnn rln :Esf:.Hln ohriga-se f.amhf'm:
a inir.inr os srrvit;os da primPit·a ~'PC('ãn do

cães no
prazo dl' Sf'"i"if'l1f a dias da nppro\·ação dos pslndo"~ dnfinitivos
on 1llan" .~~'1'::1 ,, n!'t::llll~'lllos df' qllf' fJ·alam :1; lf'IIJ·ac: a." 11
if'la elHIISIIla lll. f' a ff•J'IIIinal :1·-: 1111 p1·a1n d1• \Íilff' f' rnwfrn
a)

lllf'ZI'f-:

i tl:t

dn in irio;
inir.ia1· a

li} a

,·!:J!TSI!:~l

f'Oll~·:lnH'ciio

Ir lli• pr:lz"

da ponfn d1~ IJIIP frafa a lrl.f.ra
d1· fl·f's nll'i'í'S da :lllpt'll\·n;·fí,l do:;

rf'spN'f i\'o::; projnrfo I' tll'Callwnlns. ,,
no prnzo dl' frinl a lW'Zf'S do inieio:

:1

•·J!fr,.~~:t1

a :u• lraf .. g-o

r·) a 111anff'r' pPI'IIJ!lllr'lllf'rtH'IliP n rnnnl da lt:lrTa "n dn nc·rP.ssn ao p01·f.o. }H'nl PUIIIO O (llll'íll'flflOIIT'II, i'il!ll a l:tl'~llT':l P
}lrofund idadPs rsfaiH•l Peidas:
d1 a df'slruir as rnehas subnltll'ina;.; do anenrad11t1l'O, no
Jlrazn dl' rinc·~o nnnns df'sta dat,n;
c) a iniriar c conelnir rada uma das outras secções do
r:ics. d0nf rn do prazo di~ tres anpos da data f'Til qtH' o Governo
•la lJnif!o a l'f'rlnmar>, <'omo llf'crssnria ao drspm·oh·inwnbl rlo
pnr·fo:
·
{) a lll:'lllf f'r todas a:-: ohras rm pcri'Pito i'S! adn dP eonsf'rvar.fio f' ft1Tlf'f' innal1lf'llf 11, l'f'Sf'l'Y:1JHJn-sr O UOVPl'JlO da CJJl ifin
o ctirPifn 11iio C:fÍ rlr• fa1Pl-n por si Jllf'Sltto. Sf'Tltprn qtJP n GnVP.rno do l~r.::.fndn o nfín fizf'r n fPtn!Ht, f'ílll'í' l:•rt~11f•ttl df• lallt~:tl'
lllfíf• d:t~; !'l'f';•il:ls dr• pnrlo para f:1J l'ir11.

IX
Onalqllf'J' elos prazns psfnhPlrridns nas r.J:msnlas JTI c

vrn

porlP!':Í f-:r•r· p1·nrog:ulo onr nwtiYn 1ln fnt'i~a rnainr. assim ,inlpr~lo C:on•rno da lTniilo. pfff'PfllmHII•·-SI'
dospa1~ho nn rPqtH'rÍnll'nfo .in~l ifif•:tf i\n f'llt
rln R~t nrln n .snlirif ar.

g-ado

a prorogaeão por
IJI!f' n Oovnf'lln

X
O C:nyprno da Unifio ronrrdf' ao nnvrr·no do F.staclo. dn
nccôrdn t'nlll a auf nriznçfín f'nnst.anf f' do n.rl . 7". rnmhinadn
rom o a!'l. :1" do rf'l',~r·ido dt'i'l't'fn lf·~·i-:l:lfi\·~•. n. 1.1i·'IX, di' 17
d0 ja111•iru dP 1!)2:J:
·
a) J)l'ÍYi1f'gio df' l'llll~h·ue~;fío. ns11 P gn;;:o d~s mesma~

nhl'as:
b) isPnr;iio dos illll)Osf os r I axa-. alfandf'p,aria~; rm grr·al,
rom rr'l<H;fí" an.:;; malcl'ian~. rn:wllini~mt'c: 1• :lf•JI:tt'l'lllr•~ impOI'-

t.:uio.:::: Jlnl'a

:1~

lllP"llJ:t-:

nht':t~:

lHl
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C) OS frrrf'llOS de Jllfii'Íilhas COllVf'rgrmf.cS para O ;nrsmo
11ortn c a'i ilhas cmTcspondcnlrs, com rr~scrva, porf;tn, dos de
que n Oovcrno da Uniiio nrccssifar para installn«::í.o dP scrvir:ns fcdPraos on para obras dt> defesa ~~ dos q\lf' l'or·r·m oh.if'!'t o dn al'oram«~nt o em ppr·feit.o vigor;
d) o direito dn pcrcep~~ão da taxa de dous por «'ento, ouro,
Pspceialmcntf~ destinada aos serviços dos porlos. que ·a Alfamlrga dn Vict oria~ arrecadar, dcvmulo n produeto dPs.·m taxa
Sf~I' cniTcguc• <Í. ac!miuistra~~fio do porto.
mcnsalnwnt~~.
pela
mesma alfan,h~ga, dr~ aeeôrdo com as instruc('Õt'S quf' o Ministerio cLl Fazenda r:xpl•di t' a respeito.

XI
Findo o prazo de P.nssrnf.a annos ronl.arlns rln l'r<ril='fo <to
r·nnt rado 110 'f'r·ilmnal do Contas, rnv«•rl nl'fío pal'a u d·nninio
da Uni:í11. sr•Jtt indPJrlniz:H:.i'io alguma. fudas as ohl'as. lodo o
ntatnt'i:tl l'ixo. !'flllalllf• f' rlrw!n:mtn Pinpr·f•gad" "" ~Pn-i«:n do
porlo. I', lH'IIl assim, o~ tpr·r·Pr\0~ ai'I'J'f'~ridos (Wt' alf'l'I'O~ ou
df•s:Jf,.r·r·n<:; f' dl''':tPI'IIflt'ind"~; qtll' ainda 1''-d Í\'f'l'f'nt rn JliJ:-;~:c do
C:oyf~r·no do l•>:!:ulo I' as J'f'cqH•efi\·as 1H~I1tl'f•itori:l-: a PII:H per·: I)

IH' (~ 11! (~ s .
~ t.o

.

Si o (:nn•rno rln Eslarln l'onstruit' as ,_.,~ :• 3• scf'('Õrs. nos prazos fixados, a data rln l'I'\'I'J'sfío :II'ÍIIl:l lllf'llCion:rda fiea r•lr·vada paJ':t maiq Hí ::tllllO~.
~ :!." VPrif'lr':lfla a J't'U'J'Sfin elas ohl'ns do por·!o. ~i o Go-

verno da Unifío l'l'snlvrr arrendar

o~

l'I'SJJI'Cf i vos sPrviços. o

tlovPr'JW du F,:;;fatlo terá prPI'cr·eneia para o al'J'PIHiamrnln •.

XII
O Governo rJa Unifío reserva-se o direito dr resg-afnr as
ohras f]p melhnramenf.ns rln por f o, nhjeet o dn pl'escnf.r conf.r·ardn. a 11arf ir· dn nn11n dn 1!);'50, SPm pr·rjuizn da l'ncnlrfadc
qtJ«' lltP :l~sistl' dP dr·~~;rn·opril-ns por· 11t ilidadf' Jlllhlil':l, rm
qualq111'r' tP!llJ11l. O pr·r·«:,, do rcsgatl' st•r·:í l'I'Jll'f",''llladn jllle
!anfns apolice:.; da diYida Jillhli«'a. an par. quanta~ fnrC'm 'iH~
f'n."saria'-1 p:ll':r prndnzirTm nmn J'Pndn rqui\·ali•J11P :1 11111 .im·o
«11) oito pol' ,·f~nto an :1Illlll snhr·,, o rapital l'lllJII'f'.'..!·adfl nnlo
( :nvl'l'lW dn
1~3.;;tarln r• J'f'f',flllhrrirln
nn.-> tf'I'Jn()-: da rlansnla XXXHJ. flNluzirla a quota de 0,3:l '/~· df~:O:Sf' r•:Jpifal. }Wr
nrmo rlrl'fliTirln da in:wgnra~:ío do r·.:ícs.

XITI
Como f.axas ronsfitntivas da rrnda do pnrln. ~ sr1'rrn copr•l11 (;fl\"•f'J'Il" d11 Estado. fir'nlll ad11p!nd:J-: :1~ sr~-

hradn~

guinfrs:

'
earga on rlf'senrga de mcrr~vlnria::; --- nm a dez
ror kilog"rnnnna. srgiJJHin n llat.m·pza do !!.'f'llf'J'I' ,. r·onforme

a) prla
l'f~is

n fnlJPlla q11e. a

l Tni:ío:

rr•spl'ito.

ftn· apprnyada

fll'ln

l:mt•r·no

da

b) por dia f' por nwt1·o linrar rlr e:íPs nrrnpadn po1· nnvio
a yapor. a !dr>" hnrlo. n ~azolina nn a krrozl'lll'
"f'fcrrn' os l'f;is:
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por

c) pOt' dia e por metro linrnt' dP e:írs nccupndo
navio
a vela ou por ümbarcação rebocada - quinhentos réis;
d) .por mez nu fracção flp mez f' por kilogra1nma de mercadoria ou qualque1· gcncro que fu~· rccíJihiclo a.'l:-. arrnazrns
- dous c meio réis:
~~) pelo lransilo de lllf~ncadoJ·ias nn ponlt-•, a qtH' :--~· rrfcrc a lettra i, da clausula li - trrs dccimos do rf'al a lrcs
rt~is por kilogl'ammn. srgundo a natureza do g·C'ncro eo conforme a I ah.•lla quP. a t'l':o:;pril n. rtw appr·nyada JH~ln nnn~t'nn
da União;
pela l'lllt•ada Ul' 11(1\'ÍO mnrc·.an(f', a \'H]llll', a olr.n hrulo,
a gnzolinn on n lzpr·ozPnr. para t'PC.«'I~t·r· orfll'n~. l'at.PI' aguada 011
lnmar ,-jynt'P:-i -- errn mil l'f)is;
ri) pPla enJrnda de rtavio lilPr·ennfP. lransatlanli1~o. nas

n

mesma:;; ~·nndicões c vur· qtmlqu«'t' dns rno f iyns f'lllllltf•t·ndn-;
na !cUra anlncndcnln -- duzentos mil t·t~is:
'
h) twla l'!tll·arla dr 11avio a vPla 011 a rl'!wquP. pnr qnnlQUCl' dos motivo,;; PTilllllC'L'iH.lo:;; na !PIIr·n f ,J,·sl a l'lan~llla --4'Ínt·.onnta mil r'1~is;
'Í) pdn Sf't'vi•~o df' t·f•hoqu0 --- o IJlll' t'OltslaJ' da lallf'lla lflll'.
a l'P.flf)Pito, I'ÜI' apprnvada peln rlo\'PJ'Ilo da l1Hifío:
:i) por quacsquN· onlrn~ sct'Yif;os quP. a m·ganizu;;:fio do
porto po:;;sa prf'star -- o qne constar da f atJPlla qlle. a re~peito,
J(•,r approntda pPlo (ifl\ rrnn da I Jnifin.

XIV
O serviço flc f'sl iva a bordo dos navios não oslando comprchcndido nu f uxa 11f~ carga on descarga, dcver:l. srr feif o
pela t.ripula<,:ão rlc bordo ou por pessoal acl\·f'nt ieio, ~;empee
a custa tlo Ttn.Yio que earJ'r~ar· 011 flf'scaiTegnl'.

XV
Considcrnm-sc su.icilns ~'is lnxas de armazenagem; a~ mercadoria<:! qnc, c•mhora nfío rt'colhidas a armazcn51, - flpspachadas ou nf'w sohre agua - pei·manccernm ttos pat.cüs, alpendres ou rlrpcndencins do r1íPs, po1· mais dP .}R horas, contadas rtn" 1H hnras dn dia em qtw !'orem ahi df'~Cai'l'~~gnda3.
XVI
Os armazens c depositos a que se referem as letlras f,

'o

o 1l tln dnnsnla H, gmmrão <Ir todas as vanl agPn~ rom>:>didas

por lr.i a armnzen'l alfandeg:.Him; n podm·ão funr~rionnr como
armazens ~WJ'Rt'S. eom f o dos ns dirnil os, JH'erogat h·as e favore~ inherentf'q, inelnsivo o direito rle emis~ão de 'lt~orrmlts.
tndo no'1 tPrmo.; da !Pgi:;lfltíifl qnp t•r•pJtlaJ· n a-:sumptn.
·

xvn
Go~ari'in

XIII:

de i~Pnrfío fln~ fnxn.~ df' q11e fl'nla n ·'!lawmla

..

a) og navios de gtwnn (lU em arril1ad:t f' os que descarregarf'm nn em'rf'g-arf'm tropa~. pPIJ'Prltn-: IH•I J it·o~. ri. hastecimentos pnm tropa ou imrnigt·anfPs;
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b) os botes, escaloros o outras embarcações miúdas. fio
qualquer gystcma, empregadas no scrvi~o exclusivo de passag-eiros c hagag·ens, bem como as quo prrtcncerem a navios
t'nt em·ga ou dcseal'ga no porto;
t~) as malas do COI'l'f'io, os dinheiros da Uniüo, 0:3 passagmros eivi~ Oll mililares e suas .Uagagen'-', c os imrnigeaules c
~uas bagagens, t'NTamctltas e petrechos ag·rarios;
ti) M p<'IJ'ceho~ hPllicos do Governo da União c dos E~~
f;1dos (~ os gi'Tt<'f'n:-; para abastccinH'lllos de li'OIJUS fedcrac~ e
··~f aduaP:-;;
I]) as fnwtas frf'sca5, horlaliças, peixe~ vll mariscos
rl'e::co:-;, ~~nra'-', avP:-, nvos, leite, tulwrculos c earncs vcrd1·.~.
t!P"f i11ad:.:- no consmnn lucal. uma vez que nfío permam•1:am
11n cúes por mais dr~ oito hor·a:::
(J

HS

t'lllhíH'l'U«_;Õ«~S TllÍllda~ ([111' ('ftlldUZil'f'lll OS gt'llf'I'OS

1lt~

que IL':tla a ldra an!.t~cedente;
fl) as sernenfPs. Ir.uda.s, J'Pproductorcs, macltinas f' in~lrnmnnln:; agrícola~ despachados pelo ~linist.criu Ja .\g: I··
ctillnra ou ttuc lhe sejam destinados;
,
lt; :ts :11nm:Lras :tcundieiun;ulas 0111 llCt}llf'llO-i vollllllf.'.';;;
i) o-; /-!.'t'lli'I'IJS t' nhjt•elos imptll'lados pam tl-iO 11t1 !'l'{l::r.~.;
tl1• ltaYi(ls dt• :-;ttl'l'l'a Jas Jltltõcs amigas;
;i) 11:-; ill:;;ll'llllHmlo:-; d1~ :t[·l•~ l;lwral, dt' u ...:;., pe.;; ...;LJal dp ar1:slas qll•' \ÍI'!'I'IIt t·t•.-:idit· 1111 paiz.

XVIII
Nenhuma nH'r·cadol'ia. scjn. qual für a sua naf.nreza ou
:lnsfino, prHfPrá frafl;.;ilat· p('ln porlo. «'nfrandn 1111 snltindo. smn
incorrer na laxa a quo estiver sujeita, conforme a clausul:\
XIH. salYo o ca:-;u do baldP:wã.o ou lran::;bordo dn uma Pmbar·
<·acfin pa1·a nniC'a, t'lll l'II.Ía ltypothes<' a faxa ~·nrT{'SIJond•ellff•
~~· ,.nf Pndf' r·t)cluzida ú nwl adP .fio Pstabcl,Peidn na mflsma dansula XIII e ficando t•nf endido (!UC a baldeação ou transbordo
dependerá SP!ll.Jll'«' d1~ ron~cmtinwllto da alfawJega loenl. A"
descargas para saveiros. vontões. barcaças ou alvarengm• f'JnIH'f'gadn~ nos srn i1:n::; do r,nrlo ni'ío se consideram baldeaf:õe-,
nem tr-a nslliH'd o".
XIX
Os navins f'm gPJ'al qw·. não af1'ac·anclo. d-f':;warrPgarPm nu
cnrr('g-art•m :;:eparnd:: mente do serviçn co cáes, ~rja. pc.r •11eto
flB savPiroFl~ harcacas, alvarrnga.\ ou pontões, se.ia por meio de
appat·nlhagew; espuc· iarH, s1•ja. pnr meio de haldea~ões ou transhorrlo..; para •Hlfro" 11:1vios nn embarca~.:ões. incorrc!'ão 11a tax~
df~ ait·[u·.n,_:fio l'lllllo ·~~~ afraca~s<•m.

XX
Qunlqllt'J' dos moinhos dr. lrip;o qnc sn in:-;tallarem em uma
do pnrf.o poderá usar de apparelhagens esperiaes, proprias, para a dPsrarga .flo trig·o f'l11 grão que lhes
f1ir destinado, pagando a l:n.n de dt'~carga a razão de tre~ mil
J f} i~ por tonelada.

I

til. outra mmgen1
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XXI
Qua1quer dos depositns de olro bruto, gazolina, keroalcnol ou ontro liquido combustível, a granel, que M

7.~"nc.

installar f'ID uma ou outra rnargnm do pol'l o. poderá usar, para
n entracla ou sahirla do gcnero quo I h c ftn· dr.'-d in a do, Lle apparrllwgens e~ywciaes, proprins, pagando a taxa dP Ires mil réi'l
por lonPiada drsrarrl"gnda dn n:nin par·a o llt•po~·ifo ou 'ltl
drposito par·a. emharrn~õ••-.: qtlr' f.PJ)lt:lltt tlf' ''flltiJ' do pwtr,,
XXII
o~ mint"rar~ qnr tivt"rrm de ~cr rxporlnrlo~ n gr:mf'l. 'em
grande (•scala, poderão ter lambem avparelhngcns especiac~.
propria~. que lhes prrmitta n rlesrarga dirccta dos vagõro;:; da~
(•sfrndn:-; rlr t'f'no qnc os ronduzin•rn ao porto para o:-; navios
qne os livnr·••Jtt r],~ rondnzir bana a fúra, pa~nndn nrna tnxa.
minin~a ])elo sPrvi(:n f~omplPto n si nmltancn
dP t}pscarga c

<'Urga. Em c~asn ri f' llNmrrllr1lo rnt "" f\"\ rr~p!'r~l Í\'·)~ r~T)()t•f adores~~ n GOVI'l'TlO rln Esl:lilll. :--n1lf·,· 11 alltrnlttnt ,:,,~·:·<< l:tx:1 r·'t··
b c r á :1 n U n v~'~' 1111 d :\ r í 11 : .~ 11 r i x a 1- n .
·

XXIII
As inst.allaç.õcs cspeciaes a que se referem as tres clauantcerrlcnl r~ srrã0 prr\'iantenf r· rrgulada-: r~m contrae)·.o::::
com o govnrno elo F.~t.n11n, rlf'Prnrirntf'~ r_l~ opprrwnc;ãn do G11vrrno da União,
~mla!--1

XXIV
Os g-cmerns rtr prnílucr,ão do:~ Estados de l\1 in a~ f1f'raes.
Bahia e Espit•il.n 8r·.nf.n. qnc l l\l'l'('H\ c•nlradn 110 porto, {)O!'
raholagcnt. e drllc o:.:c ui ilizarnnt. peln. Sf'g-umla ve:z. nara set•em exportados, pagarfto a fa:x:a I'OlTr'spnnrlt'nf,. :í ~altida, com
allalimrntu do cinrorml:t pnr cenlo.

pelo

dr ~

O Governo dn União não t rm rrsponsahilid:.ul~ algnn~a
fJUC prorlnzircrn. a mais ou n. menos. ns taxas cstabelccino presente contract.o, de modo a nada ter que responder

f}nanto :í maioT' on mc1wr rrnnm•~rn1~ão qnc drtlas resnlte para
o capitnl qu~ o goYcrno rln Rsladn Pmprc~ar nas obra.~ dn
porto.

XXVT
As taxas de qu~ traia a clausnll" XTTT ·.;!'!~·ao rr.vi~tas df':
cinco em cinco annos. resf'rvando-'<e a Uniuo n direito fle c~i
g-ir a ~tl:-t rf'duer,fin. flll:Jndo o;:; lt:rro::: 1iqn ido;:; anmlaC'" da C'Xplorar,íi.o do porto exrf'rlf'rf'm ri f' rlrz pnr ('(''"(I do canital emprC'!r:Jdo {Jf']n gon•r·11o do Estado.
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XXVII

Um vez inaugurada a primeira seccão do cáes, o governo
do Estauo terá direito a c-obrança, corr.o renda do porto, das
taxas de armazenagens e capatazias actualmente cobradas pela
alfandega local, tudo na conformidade dos regulamentos e instruccões que o Ministerio da Fazenda expedir para estabelecer as relações dos empregados da alfandega com os serviços
do porto. Fica entendido que não haverá dupla cobrança dail
taxas, devendo cessar, pela Alfandega, a cobrança das que assim passarem a pertencer á exploração do porto, e que a armazenagem aqui referida é a mesma a que se refer~ a lettra
fi da clausula XIII.

xxvrn
O gov()rno do Estado obriga-se a rncomtruir, para o Go·~
verco ria União, em prazo ruzoavel, quando este o exigir, a
parte do antigo edifício da Alfr.nclega de Victoria, ainda curecente de reconstrucção, em condições identicas á da parte
recenterr.ente construída por elle e onde está installada, presentemente, essa repartição. Fica entendido que tal recOnstruc(:ão terá tambe.m dous pavimentos e que as suas fachadas, para a frente e para o mar, serão iguaes á fachada da
parte reconstruída do edifício que dá para a praça Oito de
Setembro.
XXIX

O governo do Estado poderá, na exploração do porto, cobrar t.axas inferiores áR1 estahelecidas no present-e -contracto.
mas de modo geral e sem excepções a favor ou em prejni1:o
de quem quer que seja. As taxas, assim reduzidas, far-se-hão
effectivas com o consentimento do Governo da União e depois
de publicadas na imprensa local. Si a app!icacão de taxas redm:idas tiver logar S8m observancia do estipulado na presente clausula. o Governo d~ União pode1'á manda1' applicar
as mesmas redncrões d() rnodo g-eral (\ sem qne ::t!:l taxas as~im
reduzida~; poss2m ser dP- nova P\evadns em todo o periodo restante do quinqucnnio da revisão prevista na clausula XXVI.
XXX

O servi('o de carg-ll e descarga das mercadorias fir.ará sujeito á fiscalização da Alfandega. conforme o regulamento
respectivo. Além disso, a exploração do porto ficará sujeita
á~ obrig-ações aue os regulamentos do fisco impõem aos administradores de trapiches alfandegados. no que lhe forem a.pplicaveis, quanto á guarda, responsabilidades, conservacão e en··
t.rega das m2rcadorias armazenadas.
XXXI

Em caso de movimento de tropa, a União poderáá utilizarse do cáes, edific.ios e embarcações do porto, independente do
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pa.gamentô ilé qualquer tias taxas -estabelecidas, seJa pelà
tropa, ~cja pelos petrrrhos bellieo" r,n abasf.ec·imenlos qne ahi
tiverem de transitar.

XXXH
Para rmharqucs, des8mbarques ou armaz.enamcntos dJ
que não est.ivcr i~rnl.o de contribniç.ão. proveni~ut~~ nu destinados a qualquer departamento ou repartição fprJeral, o Governo da União tt'J'á ~l'lllpl':~ [li'Pfer•'ncia. pa!:!~rul~• as laxa~ cor-re.;.;ponrh•ule.;.; cunr nlml inwnlu th• cineoen!a JíiJl' cenln.

x.xxnr
}!•'In l.lp\ ''rrw do J-:-;ladn nu~ obr~:i
annualmC'n!c em moeda nacion:1l
as lll"iiJ'lH~t~ÜCS (]Un haiXUI'Ulll .com n
junho df' UW7. tendo em vista a tabeBa a qm~ 'it' rl'i'l'!'l' n n. lt, da l'.lau~ula 3·'. E~sa tabclla podet•á srr modificada pelo Governo da l'nião, por· proposta do
Go\'Prllo d{l 1~:--tarlo. I'In qnaJqrtc•r {•JHW:t "m. qnf' '>P \"Pl'i fiquPnr,
nos preÇos cor'l'Pnlr:-; da mão de· obra e do~ Jllall~t·iae:;, altel'a·cõeR que O justifiquem.

O CUI>ibi t•mprrgadrJ
mw PXCt~uta!· :..;ed fixado
COl'l'Cnlc, dl' aer~ôr'ClO rnm
df'c:rcto n. fi. GOL de G dr•

XXX TV
Considcr!l-se como renda bruta :-o prodnc.lo das taxa~
hPnl eomo qnaPsquPr outras J'Pndac:.: tH·dinaria~
ou extraordinarias, que o ~erviço do porto a!Tecadar, e tam-hcm o ,wmlul'ln da taxa dp .:? ~:,. nnro, a fJlltJ :o.P r·dt'l'P a letll'a
(l) da dausnla X. C:ónsidN·am-::-Jc como dc~p,·zas tln custeio:
t.oda~ as que forem relaf h·as ~i administração P :í. movimentarão do podo, as ·llr• !~OilSfll'Ya1:ãn or·dinaria 011 I'XIranrdinal'ia
das obras. Prlificios n df'pr•Hf!Pnei::t'-': as tlc rr-novaçãn das apparclhagPn~ P do:-: rna!Priaf's dP s•PrYit(•: as r·psnllaniPs Ih' ae,~j
dcnt.cs. J'Onbos. im·rndios ,. . Sf'~l!rns: ao;; tlPsJwza~ imprcyisl as
qnn flwrm ju I garfas pr'tH'edenl!•s pelo Govet·tw da U 11 ião, e a~
f)P. fisealiza1::ío por pa !'(0. dmd P. ~f'ndo t•xcln id:t·;
ns despeza~
oriundas 1lr~ má oxPru0ãn ifns trnhalhns df' t'llll.'-'lrncção. a;;
quacs eOJTf'rãn por eonl a do Gover·nn ·c]n "E"! r~.do. Considr>r·a-se
como renda liquida: -- a diffPl'~'nea f'llll't~ a rundn lH·nla P as
riPspeza~ dP eu~f rio.
eslalu~lecidas.

XXXV
Para pa~amrntn ria fi~cnlizariio tln rrl'c.:tmlt• C(ITII racto ~n
trar:'t o Govl'rno flo F.~tado, p:ua o ThPSOl\I'O N"e innnl. adeantadanwnte. com n quanl.ia rlc no\·,. ,·nnlo;-; dt• ,.,-.j~ por· ~·l'lllr~f r·P.
a contar do registo do pr~scnt.e eontrael.o pPlo Trihnnal de
Conta~. devendo a entrada ser frita rlPnlro dn~ vrimeiro..: trinta
dias de rada srmestru u nwdianl.e guia do ~.mgeuhciro fiscal.

XXXVI
A rpnda liquida do porto. para o~ cffril:t~ da clausula
XXVI. apural'-se-ha {'fll t(lllli.ldas de contac:.: rw ultimo anuo do
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quinquennio rcfr.l'ido na mesma clausula, loi·necendo o GoVCI'Il!) do E.~ Ia do ao eugen hciro fiscal e ao
r:~prcsentante do
Thcsouro ~acioual, designado NlO Miuisterio da li'az'enda, os
llalancele~ c mui~ docUiltl'ntos concernentes ás receita e des-

l'cza do porto.

·

XXXVII
As oht'a'3 tlt• lltelltor·mn•·ul.o:=; do porto dr~ Vid.ot·ia, sejam
n..; .iá inieiaúas c IJtW se lhe.' iHeoi'JWram, na f•írma da clausula
J. st•j<Jilt as oltt·a;;; 11ovas a executar velo C:oH.!!'lio do J~:statlo na
l'•ir·1 na do ''''1'.'3t·J~f •· f',lllllt'a('.f o, rormar·ão unt r·unjunf o insPpara,.d n inalienave!, podendo o Governo do Estauo, entrei anto,
~~·Jnpr·t• •·ont ~ubordinacfio plf'na e immediala a Inda-; as
e:-:ti1''r lli•~Üt.!:-i do !Jl't'"l'llln eUJlf racto:
a) affcefar· fempor·arii.Unenl.c as rendas dn pul'lu, ('Jn gaJ'aulia de oJwra~:ües "'~ credilu que l'l'alizar pam n PXCellt~fio
das ohr·a::;, cum préYia auforizar.:ão do Oov,~rno da União;
b) arrendar us ~ervi~~os relativos á exploração conmwr(jial
do pt~rf o, mediante prévia autorização do Governo tia União;
c) vender em pequenos lotes os terreno~ acerescillos pur
:d I)ITos ou desakr·r·os. exe•~denlcs das necc.-; -.;rd~J.dc~ do pol'lo,
L'>triplurando-~e o Sl'll prodtido como roilda. cio porlu.

XXXVIII
As dn\·ida:-: qlll! se :-1usdtarcm entre o Gover·no da Lnião c o
Uoverno do E:.:;ladu, soll!'c a intt'lligetwia da" dau'3ula:.-; do pro~rn!.r l'ltllf.rado, ~rl'fí.l) drei{ 1icfas JWI' Lres af'IJil.t·o:-;, sendo
um,
t'"(~rtlh ido pelo ( :oYI'l'nn rJa União, oulro pt~'o Gover·11o do Es1adn f' lllll J l'l'l'f~i r·o por· aeeúnJo entre a~ d11a:-; pari ''s 011 por.· -.:orfPio d,•rd.t·•~ quatl'O llOIIJCs aprPSt'nlado~. dou:; por cada um tltl,~
;~I

hifr·p-.:

(l!Jit•f'ÍIII

llll'llf•t' 1':-itOJIJit.]o..::.

xxxrx
é) :-'1'1'\ [1;11 d11 po1f11 fi·1~:.\ 8Ujdfo, 1'111 f.ll·dfl lJIII' 1111' f'Úl~
applk:nol, :to'i ~'''.OUiamcntos approvados J)~lo.~ der~r·do:-; llU-·
111ero 5.8:1i. d•• :!ü "" d••zelllhl'o dt• IH/1 e 11. IG.ti/:3. d•• 7 de
;.;cfcmbro de 19:2.:!.

XL
.\ ~~xt•eH•:ãn das ubra~ do podo --~·rt;í dir·ig·ida pnl' 11111 nn1-!~'llhr~iro

de r·econhncida

~ap~H'

rdadP, e cxpt·rien'~ ia, Plll s•·rvif;o
dr. J·i~!.atlo, com

i! I' I al na tu I'CZa. dt· ntmH~a~~fi,, do novei· no
approva(.'ão do no\'CI'IIO (Ja Uuifto.

XLI
A l't'St'Isao do JH'CSPrth~ contracto podcl'ú sr•t• rleelar·ada 1h~
pleno dil'cif.o. por dt'CI'ef.o dn Podct' Exceul ivo F•~dr•rnl, indf!f'l'nth•nll~ d1• inl.l'l'pelhu;fín "'' de ~H't;ão judir·i·tl.
r.ada um
dos ;-;cg-tJinLf'S ea,;:ns:
a) si houver demora su r·erior a sc>is mez·cs, no prazo para
H prc~enla•~f\o do~ e8! udos v11 .para o comct:o da~ obras;

•·m
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b)

si houv.er demora superior a seis moze:.:, para a

ron-

el usão das obras;

c) si, depois de iniciadas as obras, J«'>1l' a sua L'Xecw;ãu suspensa por prazo superior a seis mezes;
d) si fôr inaugurado qualquer trecho ddiniLivo ou provi
sorio de cães, sem prévio consentimento da Unifto.
4

XLII
Verificath a rcsc·1sao dn prrsrnte conl.rarln, JJfJS Lf~r·mos
da clausula alltPrior, eaiH'r:"t ao f;ovc·rHo do _1·:-,l:lllo t1111a indr~Jllnizac:fío c~OtTt'SJ)OIJdenll! a 11Íl1'11la )1111' 1'1'1111, d1• e:tpilal rceolllH't~ido pl'lu tiuYet·Iw da Unifiu, 11n
1/~t·nt:t da ('lausula

XXXIII.
XT.Ill

Para LoLlas a'3 qucstlícs ,jmJieiaes flllO dl~t:,llTI'l'el" do proscnle conl.raclo fiCa adoplatlo n ft,ro fc:dcral.
XLIV
i) prCSCilte !'OIIT.rarln StÍ Sel':Í. I~XI~IJIIÍ\1'1 :i f1tl' l'f'~j.;;l,;uio
}wlo Trihun:tl :lc: Conta-;, :1ft:1 cahPnd'' lll'lllHJ''':' t·l·spollsaqJilidalle ao Gov,•rno da t_: 11 i;'h si aqudlu i ''~di ltll'' 1 ''I'IJ';:11· o re-gisl•).

lliu

d1~

.Janeiro. :H de d''Zl'tllht·o ''h· I !1:! í.

-- Jliaud CaJnton ÚH ·l'.in c ,._'\Jmcido,

~ll 01; l.WZJ-:'\Jt:luJ u1;

JJECllETO N. 1G. 73!1 A --- m:

Substitue o a1't. :tn dn dcc1'eto

11.

f~

1921:

..'IS:!, tl-· 2i de aTn·il

dr 1918

O Prcsiclcnl c da H''lHJhliea dm; 1'>1 ttdo~ U 11 id11s do Brasil,
usanclo da autodzaç.ão eomdanl 1.' dn al'f. :?~, 11. IH, 1la lei

n. 3, !HH, de 5 de jall(~it·o du 1 !!~L J•oviguradu pelo arl.. j~
da lcd n. 1. 793, de 7 tl1~ .ianl'iro ch~ l!l:!.·'t. deerda:
Art. 1.° Fica suhslil.nid•' o :n·l. ::· fl,, "'''Telo 11. 12.HS:?,
dP :''t ue abril de :UJ18, pelo f-;c•gllilllc:

<'.O 111inisLro da AgTiculltll<l. lTtdtt:-;ft·i:t ,. t:''lllltH~t·t~i" pndl't':'i commnf.lcr ús a~sn1·iaf:ÕPs ~~~~rnlllC'I'I'ÍaPc; d11s Eslado:: a atlt·ihll it.:fín d1~ i'XPI'tl it· "·'' t'f'l'l i ril';tdn-; d1· IJill' lt·af :t ttl os al.'Ligos
:lllii'I'ÍOI'C'~.

Pat'agTaphu 1111ie". o P_\tllltl~ ·~a ~~"'''''~-:a do respectivo
eeeli l'icado deverão s1n· requeridos v elos exportadores de ge-

_ucro::, alimcnticios ás rcparf içõc~, funecionariflR ou

assoeiaçõ~~

.\CTOS

no
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cnmmcrciaes designados pcln mi_nislro da Agricultura, IndUS-'
I ria e Commercio."
.Al'l. 2. Revogam-se as disposições em contrario.
0

Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1924, 103° da Indc ...
pendencia o 36° da Republica.
AnTH~n. DA SILVA BER'N'Ail.DES.

Miauel Calmon du Pin e Almeida.,

. 1utoriza IJ conlraclo com Jos(: Pe1'nandcs Antu.ncs para o serm;ço de 11.(WC(lUÇÜo ria linha do Alto 1~.rpa:iúz. no 'J'io
. \ ll/.fi.':.01/I/S

O PresidnnLe da Hqmbl iea Llos 'EsLados UniLlos do Brasil,
al\l'•',rdo com u :u·L H7, n. XXV,f, da lei n. Lô3.'!, de I)
d1\ janeiro de 1U;!3, rev·igorado pelo art. 228 da lei n. ,1.793,
d1' 'I de~ janeiro do cotTPntc anno, c tendo em vista o pror•·-;!5o 1le coneurrent·ia publica realizada pda lnspedoria l<'l'"''l'al d·~ Navegaçfio, der relu:
;\rligo Ullieu. Vü~a autorizado u contraclu com .Jus1) lt'erIJ:tftdc•s _;\nl.urws pant o servico de navegação da linha do Alto
'J'aJ•a.i•',z, nu rio _\mazonas, de accôrdo com as clausulas qun
l'llllt ••-;f ·~ Jmixalll a~signada:-: J•elu ministro de Estado da Via•::1,, ~~ Ubras l'ulJliG:ts.
~~~~

Jlio d1~ ,lmwiro, 31 de dezembro tic IU.'!:'t 10G" <.Ia Imlependeuda e :Jü" da Republica.
'
AH'l'HUil VA SILVA llllit.NAHDES.

Fraxeisco Sá.

Clausulas a flUe se refere o decreto n. 16.740, desta data
l
A sédr_\ do con~radan{e será em HaiLuba, nu Estado do
.l'arü.

li
. li l'oJlf-}':wl:t~Lfo_ olwiga--se a fazer uma r1agcllt JW~llsal do
l.~atfllh:t aft· os_ llllutes •h~ MaUo-Ur·osso, com r~s~~alas que scrãu
1tx~t,Ia:-: twsll'l'Jorm•~tJLe. ~J ti·ovcrlto vodcrá exigir, sem retrilHw_:ao flo qu:~lquer esvuew, quan~.lo ltouver aecumulo de ca1·ga
110s pur~us, viagens extraordii!at:~~s.,
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UI

As lanchas que forem empl'CíjUUas. no :-;ervi~·o ucye,yão tt~r

Hnu·cha de oito milhas por hora e satlsfazer as l:ondu;o~s 9~0
a PXIH.wiencia inuica1· c furem exigidas pela ln:"I)Pdorm 1' odera! de NaV()gação dPJÜL'O do }n·aw dt· 11m aniw.
lJara o inicio do set·vit;.o podt!L'flll ~et· •~lllJH'eguuas embureacões eom motores a p0pa, q11P l'nr!'lll aceeita:-; pela
In ..·rH:cloria Federal de Navegat;.f\o.

IV.
U :5erviço de navcgat.ião dt•Ycní ~~~~· inieiruJ,, dt~nh·o do
prazo de 90 dias, a contar da dll I a do r•~g bfrn "" prcsent~
l'·Ont.raef o f)C[,, Tribunal tlc Contos .

.\.s mnbarcaçüe::; 1{\11' Sl~ iniiLilizaJ't•m 1111 .-:,·rYil:" 1111 se pm·dercm por aecidcnt.e. ::;wrã11 f'Hbsf.if ttido.s pot· 'Jlllt·a~ que saf.isfa•;.am as condições da elawmla liJ, dent1·o do prazo maximo àb)
l~ mczes, vcriodo nsf.e em •tne poder:'t o I'PHJICel ivo serviço
ser feito por embat·eaçõt•s tomadas a r,·,·l P ,. HLTdf a::; vela
ln!::ipectoria Federal de ~aveg·at;flu.
\[
~\s

fu·r~

lancha::; go:-;aJ'fio da:-:; t·eg·:dia:-; tlt• paqw·l·~~. a que se reu dct:rdu u. I ti. 3:.' '•, de :.':l lk uululll'U de UJ L3.
\'I I

L'l'"'"''

Ao nun~nw Fet.kral l'il'n
adt~ IJ di n·ll u ,,,. comprar
nu loma1· a ft''ql' t'OIIl!Htls"I"ÜtmeHte as l:llll'hll" do t·ontracLan1e. fieundo ''si!' dispunsado, IHI caso dt~ frelamenlu, da cxcl'Uçfío do ~f'J'vi~.!" emquanln não llte for''"' a" llll.'~llHH devolvi{)as, r.• devendo suhsl iluil-a:; nu l'a~o 1k l:lllltlJI':I, dr·nlru do vrazn dP I:.'.. mPze:-;.
:\ ind('llllliza~;fío au •·unlr:wlanft~ :-;erú.J·c•gttlada eomo segue:
nn hypof 1H'SL' d1~ ~~.tliH[II'a, o pr~'r.r' da l'lldlalT:u;iio ~"r:'t u da data
da ineorpora~.:ão, eullt u alml iJtlf'lllu dt> :; 'A pal'a cada nmw
.l!·t'IIITido: na de f:·daiiH~nln, a indl'lllllizariio po1· annu, ·•~•ll·t·e
~iJlO!ldPI'<i á L'ellda liqttida ÍJas \ iag·c·n:-: da lltlid:ufl' ft·r·fada dttnmtu o v~~riotlo do ulliulf' anno: niio ltav,·ndn t·euda liquida, a
indcmnizaçfw srl'Ü. dn J O (k do \alo r d:t enth:trrat.:ãn nn moltll'lllo do l'l'PI.amento. a qual fambf'lll pn~\'ali'I'IT:1 1111 caso d(j
~f'!' I':';S:t

l"t'llda liquida tk 1111'1101' Ílllplll'IUIII~l:t;
Para os effeitt~~ tles·fa t·lausula, ,.,,nsidf't'at·-s,·-h:t rf'Hda li(\Uída a difi'CJ't'nt:a r~nfre a t·ec·t•ila bt•tlla do lt·af',·gu acerescida
da subvenção P o fof.al das dPspezas dt· e11~IPi" do tral"ogo, addiClonados de 15 % tlu Yalor pdo !JUi.tl fui a t·tttb:.u·L~at;ãP incorporada ií f rol~.

AcTOS DO PODER EXECUTIVO

VJIII
O contraelante c seus subordinados não 'poderão

faze~

cummerdo pot· eonta propria ou ·por intermedio de outrem,

nos mercados serYidos pela linha ele uavogação de que cogita
o seu contracto.

JX

o prm:o lk durarão do vrescntc eunlrad.u :-;erá de 10 anuos

t'' 1 ntado~
l!~stc

da. data do re!-lpedivo registro pelo Tribunal de Contas.

eont.raeto nflo poderá. ser transferido seui prévia au-

tUI'izarfío do U~l\ enw Federal.

X
~\s dll\ idas Sll;..;citada;-; na interpretação Lle Llisvosicôes con:t ract.uacs t~ sobre a:-; l!Uac:=.: as partes contractant.cs não podeJ'I'lll chegai' a um accôrdo. serão resolvidas ·por arbitramento,
:--••g-uudo a:-. fórmas Iegaes..
•.{

XI
Dl~nlt·u do p1·Hzo d1! ôO dias contados da data ~~m que o con.f 1 a!·.f o enf rar em vigor, sulH11ctfcrá o conLradantc á approvacão

rnspeet.oria Ji'mlt•ral de Navegação o lwrarin d'' sua linha •.
O eontraetanl1~ fot'HI't'Pl'·lÍ afl~ J 5 de março de cada atmo
eúpia tlo balanço tio annu uutcrior, obrigando-~e cgualmenta a

da

aprp,~pnfar :1. lnspectoria Federal
U~tico~ Que a mesma solicitar.

de Navega'=üo o:.; dados csta-

XIII
O taul.mcl.:mlt'

obri,::~H;;r•

a lran:-;podar gt·aluifamente cni

~~~a~ emlJm·ea~.:ões:

n.) os CJLll' 1101' h• i fi vr_•t·cm dil·eilo a transptll'f.e gratuito,
Pn1pt'I'Za'-' :·mhYI~ncionadas pnlo Hoverno (art. :1 1?, da lei
n ..'f.(i:t!. ·lp 11 dt• ,janeiro rlf~. 1!:):?·3, rfwigorado }H'ln arf. ?:!S', da.
J, i n. í. i!t::. rk 7 dP janPiro de 'Hl2-í);
b~ as lllala."' do t~n!'l'cio n o l'P-SIH'd.ivn funn·iunal'iu postal,
fazendo t'OTHiu:~.ir arpwllac;; dt> !l't'ra para lJordo c vice-versa;

tr:t~

para o -.:1'1'\·if;o pt•..;laJ JraVI't':í a bordo

e~tmpal'(inleutos

apro-

pJ·iadn..;;

f:) diiJhcji'O ou ,·alot·r·s puhlieos JWl'ff~Jwt~lllt•.-; 011 de~tiuauus
t•oft•es federar~ ou t~stat.luacs;
d1 os nbj~·eto~ di!Stimulos aos museu:'-i publico:-;:
e) ~t~mentes, tlliJiias de plantaR, insfrumPnfos agrieola~,
adubos e animans rcpr·otlneton~s dP rtu~a pura, J't'JUHtfido~
pPio-; goYernos ff~dm·al P t•sladnae·s.
UoHal'iiO do almf.imcnlo de ao ';{ u::: I n\UH{lOt'{i_•S feitos por
:HJ<;

t·on!a da l.inifto.

XTH
O contradauLe

ulJriga-st~

a t.lisl.r'ilJuit· cqui!aliYamente a

tle suas ,_~mbarcações, fazendo ratt•io da mel:ima entrP- os
('mbarcadores, quando houver accumulo de carga~ dawJo,
porém, Pl'efereneia ás mercaclori~'3 de facil deterioração.

lH':.tl]a.

Ll'itJ

~lc

I\.1:.:1 -

V(>J, IV

!I
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XIV
Para garantir a exeoucão do serviço, o contractanlo dcf>Oaitará uma caução de 4:000$ no Thesouro Nacional.
Para as despezas de fiscalização o contractante recolhera
annualmente, por semestres adiantados, ao Thesouro Nacional,
a quota de 1 :200$000.

XV
Em retribuição dos serviços especificados na clausula li,
contractante receberá a seguinte suhvcnçfw: ~l :000$ por
viagem redonda, não podendo exceder do total •h~ ::G :000$ por
anno.
Nas viagen:::; uão inlcgralmenLe realizadas, iar-se-ha, na
sqpvoncão, o devido c proporcional dosconlo da importancia
corres~ondonte aos lrt~elws 11ií.o exr·•~utados. Para osso fim, o
contractante submetteL·á, no prazo do 00 dias, contados da
data do registro pelo Tribunal de Contas do re.::;pcctivo contracto, á approvação da lnspcctoria Federal de Navegação, as
tabellas de distancias entro os portos tlc cseala du sua linha.

o

XVI
Pela inobservancia de qualquer das clausulas do pro-

sente contract.o, não sendo motivada por

for~.:a nw.i<·~·. :v~enila

pelo Governo Federal. r:ear:í o euntradante stliPilo :ís seguintes multas:
a) pelo retardamento da (' xecti(:ÚO do sPrv ir: o. ronl'nr·mr~
qetermina a clausula IV, multa dP 1 :OUO$ a :! :Ottl):~. por trimestre ou fracção deste;
b) por viagem rtãn ref\lizada on fritn rle rnorlo incompleto, multa do 30 o/o a GU % da sul1\ f'llt;:iu r:orrc .;puudPnte ao
serviço não realizado;
c) em caso de atrazo de mais de quatro ltr1t a': no horario da partida da cmlmreação, mulla de f, (;(, da sulJ\Cllr~i""to
da viagem, por período ou frae~.:ão dP i~tml fl'llll'(l flUC r~X!T
der ao prazo de tolerancia acima lix:adu; quando o :11 razo exceder de lt8 horas, a yi·agem ser:l r·onsidnada romo n:in realizada ou interrompida, conformo o atrnzo se Ycrificar no ini·Cio ou no decurso da viagem, caso em que scr:í. ar•plicada a penalidade do que trata a lcltra ú. (l mínimo da~; multas desta
a.linea será de 100$000;
d) multa do 200.'$ pela demor·a na entrega das ma la" posf.aes e de 500$ no caso de extravio das mesmas;
e) multa de 200$ a 500$ por qnalqur·t· ittl"rarf'fio nfto c:-;Jlecificada no presente contracto.
Independente de acção on in I erpcllaçiio .indi(jial podcd.
o Governo decretar a rescisão do eonl r:u:to. perdendo o cont.ractanto a caução, qnc reverterá para os eofr<'s puhlieq:-;, nos
dous scguinl es casos:
·to, por inlerrnp1.:iío du sr'L'Vi\:1) cnnl ra,~Lnal pur prazo superior a 90 dias;
2o, ao ser pela 3~ vez c no mesmo anuo imvosf.a multa pela
1l!Csma infracção •1

A.C'ffiS DO PODKl\

E~EOU'l'JVO

XVII
Q conlr~lctante obrig~-sc

a

curru~rir

e

faz~r

cqmprlr fiel-

Jqonl e IodoH os I'eJinlarnentos e çlecisoe~:~ e::t:peqj~as Ull qq~ yie~
rem a set· expedidas pelo Governo, referente~ e ilPPltcªveis
ao setTiço !lu naveaac<ío c que não contrariarem as dt~posi
~.;ôcs (lo seu cqntracto.
O contractante manterá a tripulação de suas embq.rcacõe~
dccclltcmento uniformizada.

XVJU
01-i

fretr~s

o passagens serão iguacs aos em vigor na The

,\ rnazu n Hl\ r'l' ~~ eam Na v igaLi on Uompany ( HHi), V d., appro' a do-; pela portaria de 21 dn dezembro de 1ü 12 •!o M ini~tl'rio

da \" ta•·iio o Obr:~,s 1)u1Jlieas.
As· pari ~~s euntractant cs poucrão, em qualquer tempo, de
I'OIIlllll!lll ar~c•)nlo. alterar as tabella~ de fretes, dando-lhe.l:i nov~
ela~Hifi,·ur;;ío e fPi(.'.fí.o. desde que nessa alteracão nfw ha'ja augnwnto dr~ JH't•r:o ele transporte J•ara t}Ualquer especic de mer...

cadoria.

XIX
A sull\ nnçilu uo correnl e cxercicio será paga rwlo r:redíto
('.onsignado ua verba ·ia, n. 8, do art. 196 da lei n. 4. 79~,
tk 7 dn janoirn de Hl21, n nos seguintes por eonta dos crad i tos que para essl~ fim forem concedidos pelo Congrer;so Na-

donal.

XX
O c;oH'f'lln 11fío sr. rcsponsa.bil1za por indernnizacão algu r11a, no easo do Tribunal de Contas negar registro ao pre~;"Hlf~ Clillf !'UI~ f O.

XXI
Ficar{t scw el'fcif.o o vrescntc decreto si o respectivo con-

1I':H~Lo nfu1 for· assignado dentro do 30 dias, contados da data
da sua puhlieação.

Hiu de J anciro, ;_; 1 de dezembro de 1924. -

JJECHE'I'O N. 16.710 A -

])E

31

Francisco Sá.:

DE DEZEMBRO JIE

1924.

Jkstrúzgc a matança de novilhas c vacens

O Presidente da H.epul•l ica dos Estados Unidos do .Brasil.·
art. 180 da lei n. 4.703, de 7 de janeiro
combinado com o decreto legislativo nut..
llli'l'() ·:Í. o:J.'t, de 1~ do janeiro de 1920, c
Considerando que o sacrificio de novilhas e vaeoas em
CPndições de servirem á procreação está assumindo, ell\ dif..
l!~lrdo em vi~ta o
dP cnr·r·rmtf~ anno,

:\C'roB DO PODEI\ EXECU'rl\'0

ferentes zonas do paiz, o caracter de verdadeira calamidade,
de modo a provocar, no futuro, sensivel rcducção nos respectivos stacks;
Considerando, t.ambem, que cumpre ao poder publico tomar severas providencias no sentido de acautelar o desenvol-

vitrwnto da industria pastoril;
Con~idel'ando, ainda, que o inel'l!mento da JH'oducção bovina facilitará. o abastecimento do-; nwrcadoR internos e o
augrnenl o da 11n-=sa rxpnd ar:.ão:
Decr,.ta:
Al'f . L" A parLit· dt•sla da La~ a matan~m de m•Y ilhas e
Yaecas, no..:; lnaladouros municipae~, nos nmladutJros frigorifico~, nas xarqucadas c demais
estabelecimentos l'ongeneres
será r·esiTiugida de aecô1·•io com as eondiçõPs peculiares a cada.
zona do paiz c• no:-; trH·mos das instrneçõPs que foreJU baixada~
peJo ministro da Agricultura. Industria e COiliTUCl'Ciu.
Al't. 2." A cxeençüo do presente deereto ::;:crá fiscalizad~\
pelos funccionarios elo 8Pt'viço .0(\ Indusfria Pastoril ou por
anto!'idades estaduae:-; 011 Jnunir.ip:w~, IIt~>rliante :wr(JJ'do com
oc; respectivos Governos.
Al'f. 3." As penalidade~ j~ multa::' de que t.rata o arL. ~\o
da lei Il. ·Í. o:H, de 12 de janeiro de J 920, ser·ão imposta:; e
proce~sada~ · fH•lo::~ f'Hnrl'ionario:.- allndidos no at'f.igo anterior,
na fórma ''staJwlPcjda pPlo arl . W P SPIJS .paragravhos do regulamento approvado J•elo !lcei·Pto n. 1L027. de 21 de janeii·o dr l !120, haYPndo recurso fia par·! lõ!, ~em el'ff'ito suspen-

sivo o dt-'nlro do prazo de·:Jo:rlia~. pal'a fl .\litti:-:lnJ da ~\gTienl
f.ura. InrJusf.ria e Conm1e1·cio.
Art.. ·L" Hevog·am-se as disposiçuef-: r;Jn r·.ont !'a riu.

!tio de :Janeiro. 31 de Lkznnln·o d1· t \1:! L
deneia c :Hi" da Rermblira ·:

Jn~l" d~ J wle!>t·n-·

AR'l'.fiUH. DA SIL\'A BERXAIOJES.

1Viguel Caluwn '"' l'in ~! .llmeida.

,1utvrizu o eontraclo ciJ-m AlbCi'lo Enqelhm·d 1Htl'a o se?'·v·iço de
navrow·âo da. linha diJ Sow·r_'-·C'tll'hucfl'u, IW rio ilJlW.Zonas ·
O Prr~idenfP
<WCÔ!'UO COlll '·'

da Hrpablira du:; Estado:-:: Fnidos du Brasil,
art. Ui, H • .\.X!\)1, 1la lei ll. L6:1:!, de 6 de
janeiro dP Hl2:J. l'e,vjgorado pelo art. :!.:28 da lei n. 4. 793, de
'j de ,janeiro do t'·orrentl~ armo, ~~ tendu nm v.ista o processo de

<le

t:oneurrencia publira n·alizada rwla InsrJP(~fol'ia 'Pederal do
.Nav(•gaçã·o, decreta:
Artigo uni('u. Fiea autnl'izado o eontraeto com Alberto
Bngclhard para n serviçp df' navegação da linha do Sour.e-

Cachoeira, no rio Aínazona.::.

d~' aef~(,rdo

l'fllll

a-, elausnlas

flUO

itiC'fOR

com este baixam,

nn POflF.R

a~signadas

F.XEC:UTIV~

pelo !\:f.inist.ro rle Estado :ch1 :Viaç-1io

" Obras 1Publicas.
IRio dP. .Janeiro, 31 de drzPmhJ•o fJp. 1921. J03n fia Independrncia " :l'li" ~la Repuhtica.
ARTHtTR OA S_ILVA BERNARDJ<-:R.
Fr-and.~rn

Sá.,

Clausulas a que se refere o decreto n. t6. 7~t, deata clata
I

iiJ

O

e·ontrarlanl~

obriga-se a fazer nma viagrm

~rmanal

de.

BPlf.m a SnurP. e .a Carhoeira.
O Goyrrno poder:\ exigir, sem ret.ribu ição dP qualf}uec. es-

recie . quando ·JJonvrr arenmuln ele rarga noB
(•xf raordinarias.

porto~, viagen~

UI
O vapor quB f,,r Prrtpregado no

~erYir.o

deverá ter marcha

HH'dia de 8 milha~ pür hora c satisfazer os seguintes J'&quisi~!00 t.onrladas de carga. aerommodações
pas.;;agPirní' dr ramara, em bf~liche~, .~ alojamento para
.?00 dr. :1·' classe; sPr.· provido de appãrelhos para filtração de
agn:.. de ventilação P illtmdna~,;.ão electrica, de banheiros e sall ifari:l~ ~C'par·adn~ para rm~sa~eiro!=: (' fT'ipulação.

1os: t•apanidadP para

Jllll'a Gn

IV

O ;õ;t't'V i~,::.o de navegaçã.o deverá ser i.nil' ia elo dentro do
prazo flp ~10 dias, a contar na data do rcgü;lro do prc~;rnte oonl.r·aelo prlo Trib11nal th~ Cont.a~. Para a. rXP,Cu~ãn tlo alludido
Sfln·iço ~~ :tl'f'Piln n Y~pnr VállJat'nizu. dr p1·opriPrladr do contrarf.nnlf'.
V'

Ri n vapor se inutilizar em serviço ou se perder por aosPr:'i suhsl it.u ido por outro que satisfaça as c~mdiçõe8
da. clamntla ITI, drntrn cto prazo maximQ de 12 mczf's, periodo
P~t" Prn •tnr p(Hlnr:l n rf'.R•J1f'Ctivo serviço ser fpifo por navio
tnrnadn n f'rt'lt• fl :li'I'Pitn {H'Ifl Tm~pPctoria FedPral dP NavegaGfio.

<~idf'nfe.

;da~ r~~lilias de paquet•~. n tfi1P ~ra rrferr n
10.5'21, de :!:J de ouf.nlll'n tli~ 191B.

b vpai:W: gosdr"
decreto

H.

VII
Ao Governo Federal fica reservado o direito dn comprar
fretar, compulsoriamenf.e. n Yapor rlo ~~ontractantr. ficando
'este dispPnsado. no caso de fN~lamento. da PXPI~twrio ''o srrvi~P
erhQtümfu não lltt> mr devolvido o mrsmn vapor·. f' de\'Pndo suh
~titui1-·o. 110 caso d" compra, dPnf.t•o rln prnzo dn ·12 mezes.
A intlemnizaç.ão no conf.r·adnnfP SPI':í. rflgnlafla eomo Regue: na hypoflheso rlr' comprri.. o prcr:o do vr~por ser{t o da
data da incorporação, eom o ahatimnnto de fi o/o para cada anno
decorrirln: na fie frrf.amnn fn. a inflcmni:r.:wfío pot· anno cor.
rmipomiPr·:i :tl'f'Jl(h lln11irl:t dás vlngrhs rln i1rllrhd,• l'rrlada r!n.
1·anto o periodo do nllimo annn: nfío lravt~ll(Jo renda liquida,
a indernnizar;.ãn sf'lrá rln 1O o/n rio valor dn navio no momento
do fretamento, a f[Ual tambrm prevalrr'flr:í no 1·asn de sPr· es~;a
:i·flnd~. Jiqnirln fle mmHn· jmportancia.
IPiira .flS rtt'eitô!:l tlesln clnml,til:t, rnnsitÍt'1·nr.-se-ha renda
liquida a differenç.a f'JÜl'f' a rccelta .brnla ,te trafegd accrésci-·
~~. ~~.. snp~nncãn n o tol:nl das rh~~rwzil~ rfr~ '.''t~leio rf11 _trafego,
:utalcwnadn~ f,r H; ~t,, dn vh.lnl' pP1n qllal ,,,, " vapor· nworj:H1.
1·arto :'í. frota.

ou

"Vtti
O cbhtdtcf.ante ~ set1~ stt.bordinados nãn porlm·ãn fnzPr
r.tmf.a ptnj)rh\ fill 1pnr·'iilfennPtfin "'" n11f I'PHI, l:tt.;;
til~t~b.tltlS Aérvidfl!=: pr'h\ Jinl1a rl~ lln.VP~~:H':Ífl tfp rptP t•nrdfa 11
~Nt NnHrndn.

Ctltrttti~tcfn prlt•

rx
tO 'prazo rJP. dnra~:to rio prPsen!.f' r.onfrarfn ~er:'i de 10 aninos cont.ado'1 da rlnfn rlt) rP~pPdivo rP:.+-~fl'll yH•T•t 'l'r·ilmual de
Contas.
O eontr·aclo não podPr:'t -:r•r· fr·:m<.::l't•t·ido ~~·r11 pl't~vi:t anfnffzá~~l\ Ilo <lb\rrrnn FP·rlri·:H.

X
As duvirlas ~usdtadas na interprefaçfío cl0, rli:;;posiçõPs
contraelnnrs r• ~nbrr ac; rpmrs nc; nnrfpc; ~~nnf r·nrf anfPs não fltl-·
derem ch0gnr a 11m accílrdo, sPt'fío 1 r·~nhitlac; ~'"'' :n·hiframrnf n,
segundo as ftírmas ],'g-aer:;.

XI
Dentro do prnzn rlP fiO rlinc;, rnnl:-lfll)<::: rb rbl:1 rm
cohH·ado rnll'ar l'lll \'Í['Ilt', c;tthnrr·ffá:'t r1 r·,,llft:wtau(p

fllH' n
{t ap-

h$·
provação da Tnspecl.uria Federal de Navegação o lJOrarió a~
··sua ljnha.
O contractante fornecerá até 15 de marco de cada anno
cópia do balanco do anno anterior. obriga_ni!:fo-se iguahriente a
apresentar á In_spectoria Federal de Nav~gação os dados ~tâ.
tisticos que a mesma solicitar.

xn
O contractante obriga-se a transportar gratuitamente em
seu vapor:
a) os que por iei tiverem direito a transporte gratuito,;
nas eriiprezas subvencionadas pelo Governo (art. 1'12, da lei
n. 4.6B2._tle 6 de janeiro de 1923, revigorado pelo art. 228 da
lei n: 4. 793, de 7 de janeiro de ·1924) ;
b) as malas do correio e o respectivo funccionario p()sta!r
fazendo conduzir aquellas de terra para bordo e vice-versa;
.
Para o servico postal haverá a bordo compª_ttiriiento
abi'ODl'iiidó:
c) dinheiro ou valores j>ublicos, pertencentes oti destinados aos cofres federaes ou estaduaes;
d) os obj~ctos destinados aos museus _publicas;
.
. e) semenU!s. muda,s de plantas, instrumentos agrícolas;
adubos e animaes reproductor~s de rMa pura, reinettidos pelos
governos federal P estaduâés.
GüSarão do ahatimento de 30!% 1os transportes feitos poll
r,níità na TJnião ..

xm
O contractante obriga-se

a distribuir

equitàtivamentê

a pr::tr.a de seu ílãvio, fazendo rateio da mesma entre os em-

barcadorl's. rrnando houver accumtilo de carga, dando, porém.
prefercncia :í,s mercadorias de facil deterioração.
XIV

Pára gar.antir a execueão do serv}eo, o contractimté a~
ptJSit::lri'i unirt caucão dr .6 :000$000 no Thesouro Nacional.
Para li.s dn§pe?.as de fiscalizar-ão. o conf,.aetante recolherá
annnalmente. por i1emestres adiantados. no Thesouro Nacional,
b quota dé t:SOb$000.
XV
Em retribuição dos servir,O$

especificado~

na clausula ti.

o cohfrilctaiífe rl'rPbcrá a sfiguinfP. snbvcnr:ão: 1 :i !)z:I$R46 nor
·via!ZP.m redóiida. não podendo exceder do total ele 60 :OOO$GOO
Por nnrio.
_
Na,:. Yiagcn~ não infP~ITalmenf.f! reali1.adas .. far-se:..hii. na'
snbvencão. n r'!c~cmifo rlevicio. c nronnrrionaT da imporf.ancia
"(lr•i:'P~nnnnPnf.P áM Jrf'"hn~ não re~lir~>dl's. Para PSSe :fi:tr'. n.
ronfráctantP StlhmPtferá. TIO prazo de 9() diaS. COTifadúS da dl!.fa
nn rN~isfr0 nl''n 'rril:Junal rll' r.rmf.;:~s (]o rf'!'lnf'cfivn contracto .
.< :'l"'"'''"V!lf':l() rh Tn~nprfori(.l, F'"der.fll tle '\TavPI"al';in ~s tabellas
de distancia ·e11tre 'os 'portos de escala de sua linha.

~OTÕS

no

PODER FlXECUTIVO

XVI
P~la inobf:icrvuncia dr. qualquer rlaR clatHülla'4 do prrsP.nte
Contracto, não ~endo moi ivad~ T>Ot fOITU maior, U('I'Pita prlo
Govrrno FPdf'ral. firnrrt o Pontnwfnnt,. stl.]Pitn :ís :'f'~nintf'~

nmlfa!'l:
a) pnlr. rPt mvlamrnl n da PXf'rtu:fío do ~r·I·\·ic.;o. f•nnfot·mc dnfprmina a rlawmla TV. mnlfa rlr. 1 :fHIO$ a ?. :000$. llOl' trinu~R

tr<'

fraeeão dr.Rf r.;
por viag0m uãn I'Palizadn ou frita fle modo ineomplctn.
multa clr :w % n rífl (~ da snhvenr,fí,, POJTf'Splr!ldfltltl' an Rfll'yico não realizado;
c) em raRo de atrazo dP mai.-.: dP quaft·o horas, no horario
da rmrfida do vapor, mulfa d0 r, % rla ~mhYenção da viagem,
]Jnr Jlr.riodo ou fl'aer;fLO de igual f('ll1lln q11P PX!'fldf'r ao praw
flr. tolcraneia aeima fixa elo;
Quando o at 1·azo Pxendf'l' a 1R !toras a viag·em scl':í com;i(lerada eomo nãn rraliznd:-t ou inlm'l'nmpida, l'onfcwme o afrazo
se vrrifical' no inieio ou doem·so rla viagent, caso nm qur Sf\l'{t
applicarla a ]wnalidadf' clP quo trata a Jpffra lJ. n minimo das
multa~ drsta alinra RPl'á dt• 100$00n;
rl) multa dn 200~ p0la rlPmora na rnlrt~ga das malas poRtar~ f' dP fiOU~ no caRo d1• Pxtravin das mesmas:
e) multa flp 200$ a !lOO$ pQr qualqnf'Y' nutra
infrac~:\u
11ão Pspccificada 110 pl'OSPIII P t•nntracto.
Independrnf P df' aceito nn i nf erpellaefto .iudicial, poderá o
Oovernn decrl'tnr a rPsr i~iln do cnntrado. prrrlPndo o coutractanf P a caw:ão, qnP J'f'\'1'1'1 f'r:í Jlil r· a o~ f'nfrPs pn hlicos nos
dou~ srguintes rrtsnR:
1, inffllTllPtfio do :'1'1\'it~o l'nllll'aclual Jltll' rn·nzo superior
ou

b)

a

no

rtia-;;

2, ao srr 1)nla I rret•tt•a \'f'Z e uo Itwsmo nnno
mnlta ywln mesma i 11 l't·;w(:.fio.

impogfa

XYH

O contrar.lanto nhriga-sr a eurnpril· e fazer cumprir fieltodos o~· rrgulanwnf.os {~ flf'I'ÍRÕC!; f'~pedida~ 'ou que virrem a ser expedidas JWlü Govf'rno, r~ferenf.cs c applicaveis ao
serviço de navpg·a(~fio " qnf' não contrariarem as dispoHições de
seu contracto.
O contraet:mle mnnfPr:í a fripnlacão dt• srn navio flerPn-

~monte

tcmPnl 0 llnifnrmiznrln.

XVIIT
A tabella dn fretes

llev1~l'á

corresponrter ú. em vigor para

ns mesmas rlistancüts na Thc Amazon Hivf'r Rt.eam Navigation.
!(1911) Ud., approYada pola portaria de .?1 df' dPzf'mhro dn
HH2, nugmPntadn rle 20 o/o.
A f abella rlc passagens srrá ealeulada do mf'smo modo.
As partr.s contmel.anfi'R poderão. l'ffi qualqnrr tempo, de
conimum aceôrdo, alterar as ta11cllas clr. freies, dando-lhes

nova clas~driracão P fPü:ão, rlrsrle que nrssa altrrnção não haja
augmento dP Jll'P~n dP trnn~poJ'fl' pant qqalqtH•r Psyweie de
mercadoria,

137
XIX
A subvenção no corrímtc exercício será paga pelo credito
consignado na verba ll\ n. 8, rto art. 19ü. da lei n. 4. 793, de 7
de janeiro de 1924, e nD~ seguintes por conta dos creditos qne
para f'C::C::P fim forrm I'OlH'f'll irfm Jll'ln nongrr~HO Nnrionn1.
XX

O GovPrno niio st• rcsponc::ahiliza por i!Hlenmizaçãn 1alguma no raf'n d11 Trihnnn l df' Contn~ nf>gnr rf>gi~trn ao pre~f'nfr

rnnlr'flrfn.

XXI
Fieal'iÍ. snm eff~ilo o
tl'neto não for asgi~nado
tln sna puhl icat:ftn.
Hi11 dl' .lanf'it·o.

H~~CJ1ETO

::t

prt'~rniP

dPIIIT'n

dt• dt•zf'mlwo dl'

'\. 11i.7U .\ -·-

SIIJ!)JI'Í/111' t'tll'uus nu

ctrcr<'to ~i o respPt~livo rondt• :10 diac:: rollfnrln:-: da dnta

lnsfit11fn

DFt

:H rm

Hl'~'t.

···-·· Fnmf'i.<u·o Stí.

DFZK\H:Hn TlFt 1!l?~.

Bioloyieo de lkfesn 4m·ir'ola

O PrPsideniP da Hermhlir-a dos Estado~ Unidos do Brasil,
l.Pndn PITI Yista o drcrnlo n. 16.663, de 5 d~ novembro de
1H~4. mw <.:nhot•dinon a J~~~ ação dr. Pomicultura dn Deodoro
ao RPrYi~.o dt" lrtRlWC(~fío P Fomento Agricolas e rln accôrdo
com o disposto no ael. lfiO, ~ :-lo, da lei n. L555~ de 10 de
agosto de Hl22, t'Pvigot·ado pelo art. 258 da lei n. 4. 793, de
7 de ;janeiro tle Hl21. rPsolvr supprimir os seguint.es cargoR
no In..:; I it.uf.o Biolng-if'n rlc Defesa Agricola: um chefe de ser,· iço ~ ilf' lahnralorit•. o "" l'ltefr tln Campn tlP Expf'r·inwnl:wft,:
P

o_Jle t•apal az.

Rio dP .Tanl'iro. 31 dr drzPmhro df> ·1924. ·103" ria Indf>-

T•<'lld<'nria

P

:wo

tla HP]mhlica.
:\nTHUR nA Rn..vA

BE~ARnEs .

.lfi(JUPl rahnon du. Pin e Alm.PidfL

HEcngrro '!\'. Jti.; í:?.
'A.uf~n·i:a n cunt,•ot:!o com. _,tntonio Jlcnrles Pei:r.ofo 1m1•a o serrwo dt• lllll'f'(fflt'ttu do lt11/11t dos .\ufo~('S, nn 1•in A·mnzonns

O Pr<'~idrntl' da H~pnhlira do~ Estado~ Unidos do Brasil,
dl' aer~twcln r·nrn o nr·t. H'i, n. XXVI. da lf>i n. 4.632. rte 6 de
j:mt~r'll til' l!l'•:1. r·Pvigm·f!tlll pP!n nrl.. ~->28 da !ri n. :L 79:l, dA

t3S

ACTOS TWI PODER F.XECUTIVd

7 de janeiro do corrrnlr :mnn: " IPlHlo em vista o processo de
r~oneurrencia publica l'Pnliz:~tln JWia rn~pcctoria Federal de
~~avrgacão, decreta:
.
Àr1 lgu unico. i•' ira :mLorizndQ o contracto çom Ai1tonio
1\lnmh~s Peixoto para o scrvif,o de navegação da lihltb dos
Aui a:f.es, no r· i o Amazonas, de ar,·ô•·rln ~~om as clausulas que
eom ~~stc~ baixam, assignadas pPlo nlini:'>ll'O do J•:c;tado da. Via(:ilo i: Obras Publicas.
Rio de Janeiro, :H de dl·zPmln·n
denria c 30° da Republiea.

d1~ 1!1~1,. 10:!'

Atnnm: n.\

SILV.\

da lndepen-

HEnNAnDES.

Clausulas a que se reforA o 1ler.reto n. 16 7·1'?.. rlf,sta data

I
A séde do rontl·at'fan!r: srrú em
Amnzomtq.

1\Janáo~.

no

~::.;tall•l

do

li
O contractantc obriga-se a fazer duas v i agens po" !llcz
rle Manáos ~ Cast.c1lo, com escalas por Boa Fé, Amatary, Bocca
do Au.l.az, :Bom Fuluro, Jaurt-assú, ~- .Tôaqltilll. Coapittlnga,
.tape{Jim, Panamá, Nancy,. Bnrarn:í, Pmltalcfio. ~. Longuittlitt,
liirn ininga. Santa Maria, S . .tnst\ BaiTeirinha, Campo All'gro
e ; iiitei·rriediarios, :em t·asos dl' IH'f'P~sidade.
O t1ovcrrjo poderá cxigil· srhl rr1 rllmlr;fío de qualqtH~r
eÍI!pécie, ,quando lwnYPr a1·rtimuln rlf' l'arga nn:-: pol'l us, virtgeh~
E' X f J;ÍHH'diii:itirts.

I1I
Os vapores qtíP. fdrem ~mpn~garl•'s no s~'t'VÍ(jn rlrverií.o ter
marcha m1~dia do R milhas lHH' h,q·n ,, :-;ai i~~r:l:l!'l' os spgnin!e:i
J'NJll i sitos :
Cápaeidadê parrt 60 t.ohr1nr1as de earga;
Accommodar;ões para :JO p:tssm~"iros de· r,amara, em bolirhns;
Alojamento para 60 passagcir·n-; do :3"' elas se;
Serem providos de apparelhos para filtração de agua, de
ventilação e iliuminação electricas; de banheiros e sanitarias
separados para passageiro~ e tripulação. Os que tiverem de
ser construidos oeverão f et· eam:uns frigor'ificas para vie.fualhas.

lV
O serviço de naveV;ar,ão drvern Sf'r iniciado rlenf.ro de
t'l'~i~·d ro dn ('onf t':td11 pelo Tribuilal tHc> Conf.as.
ilO dias à contar dn data do

Para a cxcr-ncfío do nlll!didn srrviço sfto acceitas as cmhm·cacõe:-; C:mn;, Xibtucut.. b·n.,citadu. de propriedade do
cuutraetante, qtw t'iea. ul:r·ig'ado a suhstituil-a:;, dentro do' prazu
de um :trlJin, pnl' ottfms "'''' ~1;t!istnram as eondir,õe~.; da dau~qdalll.

Os yaporrs qne se inuf ilizal·rm no servi co ou se perderem
:H'(' idt~nt ,., .--.ed.o sultsl i! tlidos pot· outros que satisfacam
a·~ eondit:Üt>q dn dau~ula lll. dentro do prazo maxirno de doze
Itli'Zc":, ~wriudo estn ~~!li qiw podt1rá o respectivo séí·vi~;;o )'er
ft·ito 'pnt· ila\'io fu!it:tdo :1 1'1''''" " :i.l'l'l~ito peln 111-lll"t:!Ui'in '11'e-•J,·cal ,j,. r~w. •'!.'.:u·:ítl.
Jílil'

VI
Os yapor.·e•< gllí'.arfio dar; rr>gâlias de paquetes, a que
o dcereto 11. 10.f'l2.l, de 23 de outubro de 1913.

L·r~~

~.c

re-

VTT
Ao novrrno Frdt•ra 1 fwa rrsri·vado o dirrito rlc Nmipral' 011 fd~t:u·. t~lllll}lltlsot'iaBJPIIIf', nf.: V:.l}lllL'Cs do eOtd,r·arl:tHÍP.
fieando 0sf t'. no easo do frei nmcnto, dispensado da execução
do SPt·vieo t•nHruanfo Ttiio l!tt• J·orf'm ns m~"~tn:=l'~ nnidadf's df·volvidaf.:. t' obrigado a su!Jstifuir as quo fol'cm compradas, no
Jll·nzn til' dnzo tni'ZCS.

A intlemnizat.·fio ao
J!ll(1

'<~onfraclanf.l•

scr:í.

rt~gulada I'Ulllll

q,._

:

Na lt:vpnLhesc de r.ompra. o preço do vapor nu vaport's FWl'tí
n da dala da ineorpoi':Jt:ii", eotn o ahtltimtnlo rle 5 % pni·a
t':lda mmo deeorrido;

Na de fi·r~farmmto, a indemnizaÇão por nimo corresponrlr·r·:l :í renda lirtuiria dns viagens rl:ts lmidiuJe;; fr·efatlils dni :i rllt~ o P~'t'fudo do nltim11 nnho:
Nilo havendo renda lifluina, a indcmnização ser:\ tt~ 10 %'
do vtllui· dn Hnvio no mhnwnto do freLamento, a qual Ulinbcrn
lll'nvalccer:í. no caso dn snr rs:;a renda liquida de nwhnt· irn-

JH•r·tancia.
Para os cffeitos dessa clausllla, cohsiderár-sb-ha renda
lirjtlirla a tliffcrença Pntre a renfiita hrttta do trafego accresci-da da suhvençiio o o f o tal dag d~spezlis do ett~f cio do trtife~o.
addieinnadaR dt~ 1rí o/r do valor pelo fl11Ul foi o vapor inr~orpo
r:uln :í frol a.

VIII
Os contmclanf.es n os seus sttbordinados não tH1deriio faeornír!f•t·cin por- conta proprin ou por intertnedio dP. otttr~ttl,
1111s Hwt·<·:u!.,R SPrvitlo~ pPlns linlta~ rle navrgll~iio r.te Qli~ co!' ilar u seu l'Unh·aeto.

7r>I'

IX
O prazo rla dura.ção do pre~Pnte contracto será de fO
annos contados da data do resprct iYo registro pelo Tribunal
ele Contas.
O cont.racto não poderá sf'r transferido sem prévia autorizarão do Gcwerno F'edf'ra1.

X
As duvidas susriiarlas na intcrprelação de disposições
pontractuaes e sobre as quaPs as Jmrtes conf ractantes não pudf'rem chPgar a um acet•rdn, "flr:io rP~ol\·irlas po1· :whifl':lmento,
sr.gnndo n~ f1í1·mas l0gaps.

XI
Dentro do prazo de GO dias. conlatlo da data em que o
contrneto rnlmr f'm Yip;or, snbmel.ferá o confrnetnntc á approvaeão da lnsprctnl'i:l FPdcral dn '\a\·r·p·nç;fio o horal'io rle sna
linha.
O contrarJanle fornc·rcdt até Hí d1~ marco de cada am10
cópia do halanf.:o rio anuo anl el'iot•, (1lwigando- ~P igualmente a
apresrnfat· :í. ln~pcetnr·ia FedNnl de l':a\·pgat~fin cH dado~ cQ.fatistirns qne a HH~~Ii.lf.t ~nliPifar.

XII
O conlxar,fant.1' obl'iga--SI' a

sr.ns vnpor{'s:

f l':·mi:'f'ill'!

ar g1·af 11 ilam.Pntc em

a) os quf' por Jpi ti\·ert•m rlil'cito n transporte gratuito,
nas rmp1'Pzas ~nhvPnP iona<lns pPio Governo (nd. 112, da
lei n. 4.63'?. de ti d1~ jam'iro de 19:?3, T'evig"or·ado pelü art. 228
da lri n. 4. 793, de 7 de janeiro dP 192\) ;
b) as malas do Correio e o respeclivo funecionario postal, fazemlo ronduzir aquclla~ de terra para bordo e Yiceversa; para o f::PrYir,n po"-lal h:1sl'r:'l a hm·do compartimento

apropriado:
c) dinheiros ou valores puhlicos, JH't'l enePnLf's ou destinados a(ls r.ofrcs fnderaes ou cstaduacs;
d) os ohjccl os destinados aos musrus publicos;
e) sementes. murlas de plnnta~, instt'nnH~nfos agricola~.
adubos c animae~ reproductores dr rat:rt pnr·a rem ri t.idos pelos
governos federal c estaduaes.
Gozarú.o do ahatlmenl o dP :10 ljj; n;,; Ira 11:=-porf cs fritos por
conta da União.
XIII

O conlraclantc obriga-se a disLrilJu ir cquitativamente a
praça de RP.lB naYios. fazPnclo raiPin da mPsma entrn os embarcadores, quando hnnn·r :H'I'ttmtllo dP Parga, rlando, porem.
preferenria :í~ rnPrcrH!ori:1 c.: dl' l'nf' il t!PI Pt'iflraefiQ.

141

ÁCTOS DO PODER EXECUT.IVO

XIV
Para garantir a cxe~.:lll.:ão elo ~l·t·,·i\:o o eontractantc depositará uma caução de ,i :000$ no TlH_·~ouro Nacional.
Para as despezas de fi1-:lcalização o conlractante recolherá
annuaJmente, pol' semestres adiantado~. ao Thc~ouro Nacional,
a quola tlc 1:200$000.

XV:
Em rell·.il1u i~.:fí.L' du:3

\l

~~onfl'aelante

l'l~eeiH'ní

~L'l'\"it;u~ ~~sp~c i fit~;ldu;-;

a seguinte

11a dau~ula li
:! :000$ por
íH:OIIO~ !lfll' anrw.

~rtl)\'t'tH;ãn:

".ia;. n..\llt t'Pdumla. não pnt:kuclo-exl~t·dPt':d"
Sa~ viag·!'JI:-; 11fí11
~ulrvcnção, o duYidP

inft•gTal Lnl'llU~ n•al izada:-;, f~u·-~t•-ha, lli't
e l'l'OlHJl'cional deseotllo da importancia
,·orrespondculc aos lrcclw::; não executados. Para esse fim, os
contractauLes su!Jmel Lerão, no prazo de !lO dias, eoutado da
data do registro do conLracto respectivo pelo '.l'ribunal de Con1as, á apvruvação da Instteeloria Federal de Navegação, as faltl'llas tll' di~la11cia l'll{J'(~ ~~~ porlos dn .'"~l'ala 1),. ~rws linlta"i.,

XVI
Pela inullSC'rnutcia •.k

qualqw~t'

dag

clau~ulas

do presente

ntol Í\ada por força maictl', aeeeita pelo
novernn F•~d••rn I. l'i1·a J':i u con!.ractanle sujei IH i.Ís seguinlc3
ttJullas:
a) pelo rdardamenlo da execução do sen·il:o. conforme

conl.racto. não

S('lJdn

determina a dausula IV. mull a de 1 :ooo~ a ~ :000~, por trimestre ou fracção deste;
IJ) por viagem não n~alizada ou feila de modo incompleto, multa de ao o/o a 51' o/o da subvr.tH.~fio eoncspondcnte ao
."'et·viço não realizado;
c) em caso de all'aw de mais de q11alro hora:; no borario
da partida do vapor, mull a de 5 o/o da suhYenção da viagem,
rwr pcriodo ou fracção de igual tempo que exceder ao prazo
de lolcrancia acima fixado; quando o a traz o exceucr a 4~ horas, a viag·em ser:i considerada como não realizada ou interrompida, eonforme o a f eazo se verificar nn inicio ou decurso
da viagem. ca8o em que será applicada a pcnalidarlc de que

trata a lettra b.
O mü1imo das multa;; desta ai inca ~wt·ú de 100$000.
d) multa llc 200$ pela demora na cu Lrega da;; malas pos1nes c de 500:) nu caso de extravio das mesmas;
e) mulla ck ::?00~ a flUO$ por quaiqm·t· out,·a irtl'racdío não
~·(;!r,i·Tifieada Jtu prcsc·nlc contracto.
lndepcndeutc de acção ou inlerpellar::-to judicial poderá
n Governo dcerclar a re~eisflo do conlrael o, perdendo o conlractauf e a caw.;ão, quo l'í'\'crlcrü para u .;; t~tlf1·cs publico8, nus
dc,rt:-: Ef•guinlc:-3 casos:
!0 , por interrupcfío do serYiço conlraclual por prazo supel'iur a 90 dias;

2G, ao !er pela terceira vez e no mesmo anno,
JllC~ma i!lfracção.

multa pela

impost~

AQTOS DO PODEI\ EXECU'tlVO

XVII

O contractante obriga-se a cumprir e fazer cumprir fielmente todos os regulamentos e decisões e:J:pedict~~ pq que
vierem a ser expedidas pelo Governo, referentes e ~ppliQIJ.V~is
ao serviço ce navegação e que não contrariarem as disposições
de seu contracto.
O contractante manterá a tl'ipulação 1le seu navio deoentemente uniformizada.
XVIII
Us frel.es e .passageiros serão o.;; em vigiJl' na <<Thc .\mawu
River Steam Navigation Company (1911), Limited", para a
linha dos Antazes, approvados pela portaria de ~1 de dezembro
de 1912, do Ministerio da Viaf~fio c Obras Publieas, com a reducção de 35 %.
A~ partes contractantes poderão, Nn qualquer tempo, de
cotum·qm Ul}tôrdo al'Lt~rar as lahcllas de frdes, <ÜIIHlo-lhe~ nova
classificaç~o c feição, desde que nessa alteraçfw não haja augJUeuto de preço de transporte para qualquer cspecie de mercadoria.

XIX
A subvcn'}ão, no concn!e c.xr·rcici(l, serú paga pelo credito eonsignado na verba '"-, n. S, do art. tOu !la lei n. 4.793,
de 7 de janeiro de 1B21, c nos seguintes por conta dos creditas que para esse fim forem concedidos pelo Congresso Nacional.

XX
O Governo não so resrHm~nhiliza por indcmnizaçij.o al-

guma, no caso do Tribunal de Contas negar rrgistro ao

pre~

::;ente cunlracto.

XXI

Ficarú sem effeito o

prcsonlr~ d1~crelo

si o l'OSpecUvo con-

f.nwto não for assig'nado dcnl ro de :lO clia~, eontados da data
da. sua publicação.

Slí.

Rio de Janeiro, 31 de tJe:;cmiH·o de UJ21t.. -

DECRETO N. !fi. 742 A-1·'11:; JlllTilif'fl

11.

tm

:n

nE JIE7.r•:I\Hllto DE

F1·ancisco

1924

1'f1.1i{ír:açfio rlf/ lllflltflill IÍ. (.'om>t·ur·ríu Srmiforilt

Intcl'llrr.cinltol, fk l'w·is, de 1!112

o l'rcsidcnLc da RepulJlica dos Estados Unidos ilo Brasil
íaz publica a ratificação, pela Hungria, da Conveu,ção Sani~aria Internacional, assignada em J>aris a 17, de janeirQ dq

. .o.uros
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Hli 2, conforme communicou ao Ministerio das Relações Ji~x
f.eriorm; a Embaixada do Brasil em Paris, em officio n. 112.
de 27 de agosto ultimo, com a acta do deposito annexo. da qual
lllll:t traducção acompanha o presente dccret.o.
Jtio de .Januiro, ~H Lle dt·zuttthro cle)1921, 103° da 1ndependencia c 36, da Republica.

An.THUn

nA SILVA BEnNAnnE~ .

.José Feliz Alves Pacheco.

Embaixada dos Estados Unidos rlo Brasil -- NP n. J I:?-~

J':tl'i s, 2'7 rio agosto de 19:?ft .
St•nltor ministro,

Tenho a ltom·a de passar ás mãos de V. Ex. a inelusa cü-

pi:J :mLIIt•nLi~·a da acta clr, deposito de ratificação pela Hungt·ia da ConYI'IH.':Í" ~arttlari:t. assignarla f'Tll Paris a 17 dn ja-

JtPiru li<· 1\112.
Approvei Lo o lmst~jo, Sr. ministro, para reiterar a V. Ex.
os protestos da ulinha respeitosa consideração. - L. 111. rle
Son::.a Dantas.
A S. Ex. o Sr. l>r. Fclix Pacheco, ministro de Estado das
Jt0l ações Ext cri ores.

"\ela do deposito das ral ificaçõcs da Hungria relativa~ :1
Samtaria lnternacional, assignada em Paris a l7
,,,, .iarwiro de J 912.
Exmmtando u a1t. I fiO da Convenção Sanitaria Internacional, ass1gnada em Paris a 17 de janeiro de 1912, pela Allemanha, I~stados TTnidos da America, Republioa Argentina,
Austria-Hungria, Bdgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Cnile, Golombia, Gosta-Rica, Cuba, Dinamarca, Equador, Espanha,
Frauça. Heino Unido da Grau-Bretanha e Irlanda, Grecia, Guatemala, Haiti, Honduras, Italia, Luxemburgo, Mexico, Montonegro, Noruega Panamá, Paizes-Baixos, Persia, Portugal, Homama, nu~sia. Salvador, Estado Servia Oroata-Sloveno, Sião,
Suecia, Suic.;sa, 'l'lll·qnia, Egypto c Urngnay, o abaixo assignado
apre.:;cntou-sc ao l\tinisterio dos Negocias Estrangeiros em
Paris. para n~alizar o deposito, nos archivos do Governo da
Hupnblica FranrcDt, do instrumento das ratificações do seu
Co11vt~llf~ilo

Üil\'01'110.

Em fé rio que foi redigida a presente acta, da qual unta
c<·dil'i('adn t'<Jltl'on'll' :-:Prú cnd~~rnçada, Jlfll' inLPrlltfldiu
d(l Gnv,•rno da Tlnpubhca Franccza, a cada uma das Pot01wias
f-i~ltalal'ia.s da CottvPnçfio Sanitaria de 17 de janoirn de 1ül2.
Fnila <'111 l'ar·is a l"·de agos[!l rlt\ l!l~L --(L. ~.) lk1'13
Jknoult. - (L. S.;. de llcves1J.,
Por· ('(··pia errtifieada c·on forme.
() sub-chefe do Serviço do Protocollo. -- Mauric'J Fcrmwrl Ca?Té.
~~úpia
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DEGRETO ~~. iH. ií:l

-

DE

:;J

lJE IJEZI~~IBHU Di':

~lnluriza o confJ•acto com o Estado da Bahia pul'u o

192.1

set·oiço da

naveqaçãu elo 1·io S. Francisco

O Presidente da ltepublica do-:; Estados. 1 in ido !:i do Brasil,
lltiamlo da autorização eousf ante do art. ~o:-1 da ki n. 't. 7n:J,
.r .. i de jaill'i ro do eol'rPnt e nuno. dPl'rel a:
Artigo unieo. Fica a.ufol'izado 11 eonfraL·I~~ para o :-;urviçü
dP uavega1~ão do rio 8. Frat1ciseo a se•· lay,·atlu enll'e o Go-1
Y1~1·no Fedêral ~~ o do ltJstado da JJahia, <k ~H'I'ôl·du eom as clanti1Jlas que com este baixam. as:-:.:i;_;·11arlns pt'lo lllini-,1 ro ele I~s
tadn da Viação c Obras Publieas.
Hio de .Janeiro, :H do d1m.•mln·o de I\):! 1, I o:;" da Imlependc_•Ju·üt c 3ô'' da HepnbJ i1•a.
AH'rlltill n,\ 811.\.\ HEI\i\1.\l\lll\!'::1,

Francisco Sá.

Clausulas a que se refere o decreto n. 16.743. rlc::;ta data

I.

I
· O

I'Olll

nwLan!.e

ulJriga-~~~

tl,.; ,.;t~guinl ~-·~

a fazt•r

o) Linha .Toazciro-Pirapora. qnaf1·n

ida e volta, ennt escala no:-; porln:-;

viHf!'l'll'
inilil':ulus llil

:-;ervi,;os:
nH~nsaes.

falwlla

do
de

•li~laueias

Ja elau~ula. XSJJ,J;
b) J_Jinha JanuariH-Pirapol':t. uma Yiagl'ltl ltlPIJsal. de ida
voU~, eom ('<;:Cala nos porlns in{PT'Ilwdi.:tr·illS da fabella de

~~
~li~tancias;

illin Cit·amk.:. duas viagens
de ida e Yolla, l'llll\ l'·w:lln 11o" pill'fl,~ intet'Jilt~diarios
1 la f ahella dn disl andas:
d) Barra-S. ;\fan~ello (H i o P1·cto J. llliJa 'ia.!..:Cill mensal,
d1• ida e Yolta, com e~eala nos portos da fab('lht rll~ dhlaneias;
c) linha Joazeiro-Hoa Yisf a ( Pcrnamhw·n . uma viagem
n•cnsal, de ida c Yolta, rom a PSI'ala indieada na faiJclJa d~
1li si <.meias:
f) linha Joazeit·o-Sanf a J\Jm·ia
r Hin Co•·t·enf c), uma
Yiagelll mensal de ida ~~ ynlfa. 1'nr11 <l~ ••st·nlas imlieada-; na
f alwlla de distancias.
Nas viagens ~wi1na rd'Pridas. o:-; 'apili'P:-; ui111 puderão conduzir embarcaçõc~ a reboque, .-:alvo lll't'tll is~fí·•. pa ,.:, ~·a da I'U::>O,
da Tnspeetoria Federal de Nan·gação.
(~ Governo poderá exigir. sem rPf ri 1!11 i•:ã11 d1• qnalqum:
espeme. ~cmpre que honvrt· ~H'<'Uilttlln dP l'·al'ga no:-; portos;
viagens Pxt.raordinnrin~.
c) IJinha Joazeit·o-Hnneit·a:.:

IIJt~u:-;aes,

Tl

A admini!3b'ac.;'ão r.lu sct:vieo I cr{t
J Qazeir() •1

Pill'il

~~~de

a citlulk~

uo
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m
Para as linhas a e b da clausula I, os vapores deverão ter:
casco de a~:o, marcha média de oito milhas por hora, capacidade para oitenta toneladas d-e carga, accomodações para quarenta passageiros de camara, em beliches, alojamento para
trinta qe terceira classe, installação completa de illuminacão
electrica e ventilação, apparelhos para extincção de incendio e
salvamento de passageiros em caso de naufragio, installações
sanitarias e banheiros separados para a tripulação e cada classe
de passageiros, fiHros para agua e apparelhos para fabricação
de gelo.
IV
O conlractante obriga-se a iniciar a execução do serviço
deste contracto com a sua actual frota, dentro do prazo de
trinta dias, a contar da data do registro do mesmo pelo Tr1~
bunal de Contas; e, nas linhas a e b, a substituir dos cinco vapores, Prudente de 31oraes, Joa::.eiro, Pirapora, Antonio .Vonü
e Malta Machado, que fazem essas linhas, os tres primeiros
por outros, nas condições da clausula III, na razão de um por
anno, a contar da data da approvação dos respectivos planos;
e a modificar e preparar convenientemente o ultimo delles,- de
modo a satisfazer as condições da supra-referida clausula.
os· plano;; das novas unidades serão submettidos á approvação do Governo, no prazo de tres mezes, contado da data
do registro deste pelo Tribunal de Contas.

v
O contractanie receberá pelo serviço das linhas a e b da
clausula I as subvenções respectivas de 4$ e 3$837 J)Or milha
nayegada, não podendo o total dessa ritribuição exceder a
300:000$, annuaes.
As viagens das linhas c, d. e e f, da mesma clausula.
embora obrigatorias, não serão . .subvencionadas e si não forem
realizadas o contractante sofferá um desconto de 3$000 por
milha, por viagem que não e·ffectuar.
.
Os pagamentos ao contractante serão feitos mensalmente
na Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional no Estado da Bahia.

VI
O contraetante obriga-se a ter, nos nortos de escala, depositas para mercadorias.

·vn
E' vedado ao contractante e aos seus subordinados fazer
commcrcio por conta propria ou por intermedio de outrem,
nos mercados servidos pelas linhas de navegação de que cogita o presente contracto.
·
Leis de 1924 -

Vol. IV

10
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VIII
Os vavurcs que so inutilizarem no serviço ou se perderem
por uceidente, serão sniJsLiluidos por outros lJ.Ue satisfaçam
as condições da clausula lll, dentro do prazo maximo de doze
mezc~. período este mn que poderá o rcspceLivo serviço ser
teilo por navio tomado a frete.

IX
Os vavon~s gosarão d:ts l'Pgalias de patJUt~lcs, a que se refere o decreto n. 10. 52!•, de 2~: de onLubro d1~ Hll3.

X
nllranll~ a vigcneia dL•sle r.onirac!o, o Gon•eno Federal
tl•tn o dil'l'ilo de eolllprat· nn fi'PiaTJ! compul~oriamcnle, os va}WI'I'S do conlraelanll', ficalldo L':-> I u d ispensadn da cx:eeução
dos serviços eurrespondl'nl e~ ú 011 tis Ullidade;-; 1'1'1 iradas, emquanto nilo llw furPm ê.\:4 · nwsnms cl.-volvidas.
1\ imlclllnização ao eonlradanl e sed. regnlada corno s~-·
gw~:

na hypollwse de eompra. o prc~·o do vapor ou vapores
da i neot·pol'açfto, com o almlirnent o de 5 %
para eada anno dec01-rido: na d1• fretnuwnf o a i ndP,mnização
por annu, cmTe:-:ponderú ú renda liquida do tillimo exercício;
lmYendo rleJ'icit on renda liquida inreríoe a 111 % do valor
tln ua\·io, calculado eomu no easo ck compra, a inoemniz;a~;ãn
:wrú arbi lt·a, la de rnPdo a pcl'fazt~t· essa })l.'l'Cl'nfagem.
)Jara o3 cffcitos dPsf a clausula, considera-~c renda liquida, a difft~t·tmt;a cnlrl' a rce<'ila bruta dl' lra[cgo accrescida
na ~uhvenção, e o Ioi n.l das dcspczas df' cus! eio do trafego,
t:Wl'Ú o da da f a

adtlieionadas dt• 1fí

~~,do

valor

tJt~lo

qual foi o \apor incot'-

pm·ado ;', Jrola.

XI
O rnnl raci anlr snhmcU l'rá {I approvaçi\o d(l l\1 inisLcrio
da Via•.:<ío c Obras Puhlic,as, no prazo tl1~ tiO dias, da 1lata do
t·t•gislru dcsf n pt•lo Trihnnal tlt~ ~~onl~:~. as tahPllas de passar"n~ e frl'trs e llot·arins das li11 has. que mandará publicar,
por ~ua conta. no })iw·io Of'/'ido7, dPpPi:; "'' approvadas.
As Iat·i ras d'' ft'cl cs c· r,a~sagt•ns :-;1·1 pot lt•rfi11 ser alfcraclas
d1• tlous em dow:i annos.
lkntm do lWaz,, tk liO tlia:-;, sul,nH~II(•r:í :í approvação da
lnsi'IH'Ior·ia .Fedc•ral de NaYP;.mçtio :1 I :llll'lln tlr• prc•t:of; do gutn•r·n~ f~ :u·l igos vendidos a hurdo.

xu
O ronft·al'lanft• nltriga--:~r a l!·an~p,q·(:lt' gl'alnilamente em
s,•us yaport•s:
n) os funccional'io:-~ fiscal':' da ln~pcl·loria Ft~dt'ral de Na\"r'gaç;l.o, (lU ando em servi co;
b) as malas do Correio P o respectivo flltlet:ionario po~tal,
fazendo eonduzit· aquella:; de lctTa Jllll'a hunlo ~~ \iee-vcrsa;

,\1 :TI

1~;

IJIJ

PUUl~H
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c) os prodt1ctos t.lesLinados ás expos1çoes officiaes ou auxiliadas velo Uuverno e os objectos de expediente remettidos
a t>e~retaria de E:5taelo ela Viação c Obras Publicas c repartil;oes a este sul.Jorelinadas;
li) dinheiros publico~;
e J seltlentes, mudas c plantas c instrumentos agricolas
t·,~mui.Lidos 11elo Uuvemu uu por qualquer instituto agricola
pu r c lle attxiliados;
1) lllal erial d1~sl i nad11 a m;Ludus e cxperiPndas dos instilti!IIS lk J\Languinltus, Vital Brasil, Hul.anlan e congerwl'es;
ti) o::; qw~ put· l1~i li\"l~L'I'lll direito a lransvul'Le gratuito nas
''ltlJll'l'l.a~ ti e TUt\ l'g<:ll.:fío sulwe11~iunadas pela União.
Ciusal'üo du alJal inwnlo ele ~O o/o us transportes feitos por
l'Ollla ua União. o qual será elevado a GO %, quando se tratar
da l'CntOt.;Üo dt~ fort;aS IJUIJlicaS.

XIII
O c~onfr:u:lanlc ~e oht'ig:'l. a aptrsenl.ar, até 15 de março
ill· tada llJJllo, e<ípia. do ~~~~~ IJalau~.;u do annu anleriol', o a forJJI'('l'l' ll~i dl~twtis dados ,_.slalisticos tlttu llte forem sulieitados
1lt•la J u::;pecl o ria FPdc~ral du Navegação.

XIV
.\t,·~m das \ islmias exigidas pela legislação em vigor,
,,udct·;_i a lu:-;pedoria 1',·dcral de Naveg·aç.ão realizar outras
nos vavm·e~ do ~onlradante, que fica obrigado ú execução
tios cuneerl us e rcvaros por clla exigidos.

XV

O t'onl t·adnnll' ~e ubl'iga a recolher ao 'l'lwsouro Nacional, armualuwnl1\ L\ por semestre adeantaclo, a quantia de réis
ti :000$000 para as despezas de fiscalização do presente conlraclo.
XVI
O conll'aetante obriga -se a promover o cslahelccimcnto
de f.rafcgo wultw eorn as csLmdas de ferro que Locam ou
\ enham a tocar em qualquer t.los vol'Los de escala de seu
sct·vi~:u, c;u!Jmctlendo o'l accônlos promovidos :'t approvação do
lllillisl L'O da Viação e Obras Publicas.
XVII
Pda iu(IJ,scnanl'ia dp qnalqucr das elawmlas do presente
não t'or· tn·r,vado motivo de Jur~;a maior, a juizo
do ( ;ovcmo, fit·.al':í u ,·ordmel anle sujei! o <is scgninl.cs penali,f<.td('s, il'll"lslas pr·la Ju:-;pecloria }<'('dera! de Navegação:
a) pl'lo atrazo na apresenfaçfio dos planos de que trata
a ~~lawmla JV, nmlf a. de f :000$, por 1rimesf.re ou fracção deste·
e pelo relnl'damenf.o na 1mfrcga de nayios ao trafego, mult~
de :3 :000$, por unidade~ c~ poL' trimestre ou fracção;
('ll!tlr·•~~·.lo, si
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b) por viagens não realizadas, feita::; de modo incompleto, multa de 30 % a 50 o/o da sullYen..:úu cot'l'e~pondente
ao serviço não executado;
c) em caso de atrazu de mais de quaii'O horas no horario da partida do vapor, multa de 5 'i~ da suhvenção da
viagem, vor período ou fl'aec;ãu dP igual lt~mpo que cxecdel.'
ao prazo de I olcraneia aei ma fixado; smH[H'e qut' o alra? '
cxeedm· a .}f; hot·as, a YÜ!!-~·pm spr·:"t t'OIJ")itlerada como não rea-·
lizaua ou iuterL'lllllpidll, eunl'onnP o ai ruzo ::;e verificar no
inicio ou decurso da viagl'm, ea:-;o t\lll qu(' s('riio applit·adu::;
as penalidades da alinea anlerior. O minimu das multas desta
alínea ser~á~ de 100$000;
d) multa dn 200:1\ pela dPUHH'a na l~Hirega das maias
postaes P do 500~ no ca~o de' t'xlravio das mesmas;
P) mulla dP 200$\ a !íOO~ llor qualqnrt· ontra infracção,
paPa a q11al niio se lcnlla fixado mnlla Iw pn'sente con-traclo.
A reseisihl- uo conlmcl o pnclt't'Ú set· dL'ct·ctaun pelo Governo
:Feueml i nuependl'Hle de <H'l}fill 011 i 111 erpel\at;ãu judicial UU.S
scgu inlcs eaHos:
1", por inlcn·ttpt:ü(l do St't'\' it;.u eoutradual de qualquer
das linha~ pur prazo superiul' a ~)() dias;
2", ao ser, pela h'rccira vez. ~~ no mesmo annu, imposf.u
multa pela mesma infracção.

XVIII
Para os d'feitos úas clammlas I e V, l'ica estabelecida a
seguinle lahella de escala.-; e tli~laneia~ 1'111 milhas:
1) .\'o rio de S. Ft·anei~L'o, a pnl'l ir de .Juazpit·o:
.Bôa Vista (obr.) ..... .
·Cm·u~,;ã (uh1·.) ....... .
Hant'Anna (obt·.) ..... .

Casa Nuva ( uln·.) ..... .
Santa S(~ ( obr.) ..... .
Oliveira (fac.) ....... .
Hemanso (ob1·.) ...... .
Pilão At·carl.o ( obt·.) .. .
Xi·que Xique

lt.atú
Bana

81
6:3

~iliu 1ln :\lalio ll'ac.1 ..
Lapa ( oht·. ) .......... .

~[i

t :arin,hanha ( uiJI'.) .... .
l\Ialhada ( rac.) ....... .
l\langa (oi> L) ......... .
Morrinlto (uht·.) ...... .

.w
G5

75
tOO
150

(olw.) .. .

19'l

( obr.) . 1• • • • • • • • •

t9~l

(obr.) ......... .
l\lurpára (ob t'.) ....... .
H.iacho das Canôas (fae.)

Bom Jardim (obr.) .....
Extrema do Urubú (Jac.)
Rio Branc-o ( obr. ) ....•

237
27H
280
326

~Jacar1~

(oln·.) ......... .
.Tanuaria (ub1·.) ....... .

Pc·dras de J\Iaria da
Cruz (fac. ) ......... .
S. Ft:anciseo ( olw.) ... .

3Bl
ltO<l

lt78
1179
50~)

517
543

5ü:J

578
616

S. Homfío (o1n·.) ..... .

G40

Barra do Paraeal ú ( t'ae.)
Extrema robr.) ....... .
:J!l7
Guiacnhy. (obr.)
360. Pieapora (ohr.) ....... .

GlH)
69~

724
J'iO

2) No Rio Grande, a partir de BatTa:
Boqueirão (oh r. ) ..... .
Poço Redondo (obr.) .. .
Campo Largo ( obr.) .. .

57
111
125

Pol'teiJ·as (oht·.) ...... .
Santa Luzia (oln·.) ... .
Barreiras (oh r.) ...... .

139
150
189
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3) No Rio Preto. a partir de Barra:
Boqueirão (oh r.) . . . . . .
Santa Rita (obr.) ......

Formosa (obr. ) . . .. . . . .
S. l\larc~llo (obr. ) . . . . .

57
114

f 73
205

4) No nio Col'l'f'llf f', a parti I' dl' Si Li o do 1\faU o:

PorloNoYo (ohr.) .....

Snnfn Ma1·ia (ohr.) ....

''5

68

XIX
O contrael :ml t' nhl'i'J,:t-St' a Cllll1JH'ir l'i('lmf'nl r• Iorlos os
rcgulamf'nf o~ f' dPe isõe~ t'XVNlirlDs on qtw vierem a ser expedidos. rf'frrrn! f\ c; ~' :IPIIlif'aYPiR ao srrvi<;o dC' navegação que
IIIP {• l'nll<'t>didn i' q11r• nfítt l'tll111':11'inm as JWPSPntN1 c·.lausula9.

XX
O conlmrlnnlr otwiga-:-;!' a distl'ihuil' t'<tnif:üivamonLe n.
pl"aça doi' :-<Pus naxins t'llf.rt• os portos df' ('srala e nesses.
quando IHlllYt~l' ar.nnmnl11 dt• earga, fa1.rr 11 rat.cio da mesma
PntrP os Pmharearlorr,s, da·ndo. p(m~m. JH'Pffll'flnria :ís nwrt·:ulnria~~

dt• l'aei! r!PI Priora~;ão.

XXI
O

~~onfrant.anl(' nht·iga-~n

a nãn PxeedPr a lol.ac;ão 1lo.;;; va-

JWrcs n a I Pr rlr!'f'nf Pnwnf f' l':udarla a l'PRpPrtiva lripnlacão.

XXII
O cnnl raef anl e ohria.a-sn a não aliP11:11' nf'm a frpf ar nayio
nlgmn dP RWt l'l'nfa 1•nr ·Í1L'nzo supf'rior a dous uwzPs. twm prl~
via aulnrizn1:fín do ~ :ov('l'nn Frdf'ral.

XXIII
l'\o caso 1h' dPsaret'>rd•J Pnfrc as pari rs ronf racl antes sobre
a in I rllig('ncia dn r1 isposirõPs dcsfp eonlracl n, as duvidas susriladas sPrfío rP~olvirlas por arhitranwnto, sPg-nmlo as rôrmas
lt)gaes.

XXIV
O prazo df'sl,, rnnLrarf o srrá por Pspaço flp 1O annm;, confnrlo da dnfn dn Sf'\1 rpg·isfrn prlo Trihnnal dr> Contas.

XXV
O r.onll'aclnntr não podr1·:í f.ransfPrir cstP ronfrar.fo nem
nl'l'rwla 1-o St'm JH'0via autorização do Governo.
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XXVI
As despezas resultantes deste contracto correrão, no presente anno, por conta rlo credito consignado no n. 4 da verba
4• do art. 1.96 da lei n. 'l. 794, de 7 de janeiro de 1924, e nos
seguintes por conta doR crerlitoR que forem conRignadoR naR
respectivas leis de despcza.
XXVII
O contracto que for celebrado em virtude elo presente decreto só entrará em vigor depois de registrado pelo Tribunal
de Contas, não se re3ponsabili1.anrlo o Governo por inrlcmnização alguma si aque.lle insl it n fo denegar registro.
XXVIII
Ficará sem effeito o presente de0rcto si o respectivo oont.racto não for assignado dentro de 30 diaR. confactos da data
da Rna publicação no Dinl'io Of{icial.
aio de Janeiro, 31 de dezembrD de 1924. -

DECRETO N. 16. 74lt -

Francisco Sd.

nR 31 nR nEzEMnno nR 1924

Abre ao Minüterio da Viação e Obras Publicas n rreditn' especial de 465:1 09$2.'12 (quatrocentos e sessenta e cinco
contos cento e nove mil duzentos e trintn e dous réis),
para despezas do edi{icio de Correios e Teleoraphos de
S. Paulo

O Preside"'1ff' da Republira dos Esfnno<::: Unirto~ rto Brasil,
usando da ant.ol'izacão consfantr do n. IT do :-~rt. 201 da lei
n. 4. 793. de 7 de janeiro deste anno. c tenrto ouvido o Ministerio da Fazrmrla P o Tribunal rte finntn<:::. conforme determina o art. fl:l do Tlf'~lllamrmfo G0ral -lp C,nnfahilidade Puhlica. resolve abri1· ao 1\finiRtPrio rta Via('ão f' Obras Publicas
o credito especial de 1.6:5:109$232 (quatrocentos P sessenta e
cinco contos cento e nove mil dnzentos r, trinta e dous réis)
para occorrer ao pagamrmto daR df'Rpezas apuradas em a conclusão do Pdificio dos Correios f' Telrgraphns na eapital do
Estado de ~. Paulo.
Rio de Janeiro, 31 de drzPmhro dP 1924. 1O:l 0 da Independencia e 36" da Ropnblica.
ARTHUR DA STLVA BEnNARDES.

Francisco Sá .

151

AC'f'OS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO N. 1ô.71(5-

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1921

A hre ao .Ministm·io da Viação e Obras Publicas o c1•edito lMpecial de 2.750:000$ (dous mil setecentos c cincoenta
contos de réi(<;), em. apolices da divida publica, afirn de attcndrr ao pn.oarnento da construcção dos ultimas trechos
de .1\le!fl't'fe o Quanrhy e dr' Rasilio a Jaanarcín
O Prr~idf'IÜt\ da Rrpuhlica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da a ui orização eunstante do n. XXV do ar!. 201, da
!Pi n. 1. 70:~. df' 7 d0 .ianPiro do conenh~ anno, r t0ndo ouYidn o MinistPrio da Yiaçfto c Obra-; Publicas, rrsolve:
ArL 1.° Fira abeeto ao 1\linisterio da Viação c Obras Publicas o <~rrrtifn nspreial de ~. 750:000$ (dons mil srt.ecentos e
r~incoenta eontos rlc réis). em apolices da divida publica, afim
dr~ att.enrter an pagamento da construc~ão dos ultimas trechos
dr Alegreh~ a Quarahy e rle Basiliv a Jaguarão, das estradas
rlc ferro do rRin Grande c:o Sul, rle accôrdo com a clausula
IV do contracto a que sr 1·rfrre o decreto n. 1 ·Í. :?01, de 7 de
jnnho de 1920.
Art. 2.° Fi(·a o Ministm·io da Fazenda autorizado a emitI ir as apol ices a qu(~ sr refere o artigo anterior.
Rio de .Tanriro, 31 de drzemhro de 19~·1, 1 Oi3° da Inde})f'ndrncia e ilôo da Rflpnhlica.
ARTHUR DA SILVA HER~,\RDEH.

Francisco Sá.

D~f1RKf0

N. 1Ü. 7 4ô

-DE

31

DE DEZEMBRO DE

1924

A pprova a. planta dos tcJ'I'P.nos necessarios á ampliação da esfo(·lin rle Santa .Maria. da Viação Ferrea do Rin r:rande do
S11T,

t'

os dn:nJH'OpJ•in

O Prrsirlrntn d.1 Jlppnlllica do~ ~s{adM TTnidos do Brasil.
alfrnrlrnrto ao !flW ~ol icitnn o Governo do Esf.ado rlo Rio
Gr·andr rlo Rui. arrPnrtal ar in da Via~ão Fnrr~a Ferlcral do Rio
li-mnrln do Rnl. na confo1'mirlade rto contracto autorizado pelo
d0crnto n. 15.1,::38. rte 10 rln abril de 1922. n tenrlo em vista
ns infnrmaí'ÕPs pr0sf adns, twla Tnspretorin F0rtrra 1 das Estrada~. dPcrefn.:
Art.. 1.° Fira approvada a planta que com este baixa, ruhricarla JWln rtirector ·gf'ral de Expediente da Secretaria de
E~st.ado nos Nf'g'OCÍOS da Viar.ão e Ohras Pnhliras, dos terrenos
nflrf'~)snrio" á nmpliacãn da cstação de Ranta Maria. da Viação
FPrrra FNlf'ral elo Rio Grande do Sul.
Art. ?. Os t.errrnos r hemfeitorias comprehendidos nessa
planta firam cJPc;;apropriarlos. por utilidade publica, rle accôr0
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do com o disposto no art. 590, § 2°, n. H, do Codigo Civil,
e na fórma do art. 8° do regnla.nwnlo npprovadn pelo decreto n. l. 956, de 9 de setembro de 1903.
Rio de .TanP-iro, 31 de dezemhm tlf' J ~'!!1, 1ü:1" da Independencia p, 36° ria Repuhli~a.
ARTHl'll IH ~JLYA HEH'I.\RDRS.

Fmnci.11co Sâ.

DRGRJ~TO N.

1ô. i i7 --

nE

31 uE nEzBMBHo m;; 1.92/l

11.<; ,•,qprr~i{irru:õf's e o ot·~~omento 1111 impm·toncia ft0
2.6fH (dous mil si'ÍSI'entos ,. sr•sse11ta e tJif.ol.t'Oi dollw·l's
arnm·1:ranos, pm·a acqnisir;fio f1,, nm oulomol'l'l ,·ompre,çsor
destinado ao sen'ir:o de pint111'rr e 1'1'hitomeJifn dos ponlr.,
~la llt1de rinçrío f>oi'OHIÍ-Santrr ('of/un•iJW

,1.pJJi''il'a.

O Presidcnb~ da ~n~)publi<'a dos ~1stadns Unidos dn HrasP,
uttrmdrndo ao que t'NfLH'I'I'll a Cornpanh ia t<:st rada dP Ferrn
São Paulo-Rio Grandt:> P tlf~ acrt1rdo com a~ in fot·maçõr.s pr('sfadas llPia lnsvcrlori;l FPtlPrnl dn..; J~sfradns Plll offirio mtnwro I. 1R3/R. dP 11 tk dPZt'BÜH'II dt' Ut:!:J. ueercfa:
Art. 1.° Ficam apprnvadas ac; PS}Wl'iJi,·açõ,~s c u orçamento, na importaneia dt~ ::! • GG 'r ldt~ns mi I st•iscPuf.os P se'3senta r. quatro) dollal'I'S amel'ieanns. dt~ c·.tnlfonuid:Hh~ eom q
uocnmento que com n:::fe baixa, n1hl'ieadn IH~Io dii'Pdm· geral
do ExpPdiPnt.p do :\-linisff't'io dn Yia~ão P Olll'as P1rl>lit'as, para
acquisição dr. um ali f onwvcl t·umtH'<'ssm· dPsl i nndp ao serviçn
de pintura e rebitailH'ntp da.<.:: JHlntPs da JF·d1• J,. Yiar,ilo l'a-

ranú-tSanla Catharina.
Art. 2. .1s drsp(•zus. nH. 11 maxirno do orTnmPJltn ora approva:do. sm·ão, depois dr apuradas mn t omnda de eontas rPgnlar. Invadas ú conta do eusfeio da li11l1a lf~nar•;-Uenguav.
de quP ,; eoncrssinna e ia a rPqnPrrnt.p.
· ·
0

Rio d(' .Janeiro. 31 LIA dPzPrnl1ro dr· I!)·! f.
r:rndrncia I! 30" da Hrrmblira.

t In"

dn Tnde-

ARTill'R IH 8JL\'.'\ Hl:H'\'AHDER.

F1'nnris,?o Sd.

DECRETO N. 1 fi. 7 4~ -

DE ~11 ])1~ lll<Jl.E'\IBlW

f)J<j

Hl24

A}>prova o pm.iecto ~ o orcamrnfo. JW intpndando. de 1'e1s
11:-128$-100 (onze ~ontos cento c 1'Ínf,: c oito rnil quat1'ocen.tos e seis rlFi.<~). pm·a con:~trw~çiío de uma castt par·a

agcnt·e na estaçúo tle Nova ({allido. sft !Utdn
292_./fW, Sul rfn linho Tfm·m·r;-lTnltJIIllJI

1111

kilmnetJ·o

O Prof:;irJpnfP iln HPpuhliC'a dfJ~ F.sl.adn:;; T'nido~ do HragiJ,
nllf'ndendo no qnf' 1'('(111Prl'11 a l!nmp:mllia R~lra<la dn Ferro
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F.XF.f!lTTI\"0

S. Paulo-Rio Grande e de accôrdo com as informacões prestada~ pela InspPetoria Federal das Estradas, em officio nunwrn 1 .1R2/R, flc 11. de dezembro de 1923, decreta:
Al'l. t.o .Ficam approvados, de accôrdo com os documen1os qm~ com PStP haixam, rubricados pelo rlirector geral de
Expf'dil'nfn do MinistPrio da Viação «' Ohras Publicas, o proj r:·l'l o r o or~~anH'nf n. · na iin1101'lancia riP 11 : 128$406 (onze
cordos f'.Pnlu I' Yinlt' P nifo mil quat.roccntos P snis réis), para
f'flllslrw·<~ão dP uma casa tlPsl inarla ú rcsidPncia do ageute da
Pstaefío dn :'-lnnt.-Hn lliein. siflmda no kilomct.ro :?92,160 ~ul da
ti nlla JUu·ar,··-lJt'tJguay, d1~ qui' {• roncessionaria a rcquPrPntP.
Arl.. '2." .\s despez.as, al1' n maximo do orçamento ora
r:ppl'OYllflo. rlr'pois d1• apm·adas Pm f nmada dP contas rPgnlar.
;-;t~rfío }PYarlns ü cunla do l'USIPio da linha respectiva.
Ar! . iL" Para conelnsão das obras fica fixado n prazo dr
lt'f'S mrzrs, a conlnr da data I'Tll que a l'ntnpanhin l'~'tlll~'rcnf,~
1'1 !'f']H'r Jtfll i l'il':u~iin :In fll'I'SPnl" df'l'·l'rfn.

Hio dl' .lallf'il'o, ;{1 df' di'Zf'!llhro "'' Hl~!'l. lltl" dn rndPpPndr·nr.ia r· :l!i" da HPptJhlir·n.
.\R'l'l

nm

D.\ ~ILV.\ 11EHN.\HDE8.

Fr(lnri.~rrJ

DJ~CRETO

Sri.

:\f. 1!i. 7 't\l ---- nE iH DE nEzEl\tnno DE 192.í

.I}J]JI'OI~II. o oJ·çaull'nto, IW

ÍHIJWI'lancia de$ H2.000, l'f;is 15:880,
om·n, e fj!i :.MO.~, pn]Jl'l. para. a importação rh~ qnal1·o lof'mnotivas, do lmw "Consolidation.'', dPsfinadas ao t1·echo

em
cmzst1·ucçíí.o entre Quei.x:adas e Arassuahy, no
JH'olrmgamento do Esfr(J(lo de ]?erro Bahia e Minns, ll rm·no
dn (~O/H])((nh ;, FI'!'J'n- Vim·in. J~sfr> Brosifr1iro

O PJ·•·siriPHf I' da. HPpuhli,·a dos Estados Unidos do Brasil,
all.rndendo ao quP J'f'llll<'l'Pll a Companhia Fnrro-\ri ar ia E'ste
Bl'asi1l'iro. arrf'tHlafat·ja das f'Siradas dr fprr·o fPderaPs dos Estados da Baltia n Sc>t·gipP " do Nort.(~ de Minas Grracs, r con1ractantn dns c• •nsf.ruçõrs dos prolongarmmt.os e ramaes das
mPsrnas esi'J·a~laí'. nu conformidade do contracto autorizado pelo
decrPI o n. J.'t.• OGH, df' H) dP frwnreiro d(' 1920, " tendo em
vista as inl'orma<:ÕP:-; Jll'f':·dadas pela lnflpceforin Ft'deral das
Estrada:-::, dt•rrl'fa:
A r·f igo tmico. Fiea approvadn o orçamonl o qtw com este
haixa ruhrirado JH~ln dirPel m· geral de ExpcdiPnl.r da Secretaria dr• Estado do.s Negoeios da Viaç.ão P Ohras Publicas, na
impor f ane ia de ~ H2.000 r~Pnto e doze mil rlollarcs americanos). pa!·a a impnrfa<::fio d•• quatro (4) locomotivas. do typo
"Consolidai inn··. df':-;f inadn~ ''') frceho f'Jll cnnsfrucr,:ão entro
Qtwixnda~

r• .\l'assualt~·. 110 pt·nlongamf'nlo da V:sLrada do
FmTt'o Hall ia P \1 i1ws. '' f\[!l'gn da Compnnllia .Ft·rrn- Viaria
E'sh~ Hra:-;ileirn.
~ 1." .\r.; d1·spczas rom a acquisi1.~ãn e importação dessas

lnrnmot iYas .':iPrão eont11111 adas :i vis Ia das facturas, compc1Pnhmwnlr' visadas. das 1'ahricas fornecedoras, eomo est'-abclece
n

~ 't"

da elausnla H> elo eontracto em vigor, não vodcndo ex-
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ceder em caso algum o orcamento ora approvado, e serão convertidas em moeda nacional, na conformidade do disposto no
mesmo paragrapho, devendo o respectivo pagamento ser feito
em moeda corrente nacional, de accôrdo com o disposto no § fo
da clausula 50 e no § 2°, alinea b, da clausula 52, do dito contracto.
§ 2." Para os effeitos de pagamento .c;erão accrescidas ás
despezas de que trata o art. 1o as rlespC'zas complementares
proprias de direitos aduaneiros, taxas do pol'l.o, capatazia, etc.,
estimadas em 45:880$, ouro, e 55:440$, papel, conforme os orçanwntos q1w rom n~1tr lamlwm hai'.:Hin, l'lilll'il·ado-.: lWlll J'Pferido dircctor geral de Expediente.
Rio de Janeiro, 31 de dezemhru de 192·1. 1o;:o rln TndependPneia e :~6° rla Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Francisco Sá.

DECRETO N. 16.750 -

DE

31

DE DE?.EMDHO DE

1924

Abre pelo Ministerio da Marinha. o c1·edito rspecial rlc dous
contos quinhentos c trinta r cinco mil c oitenta e cinco
réis (2 :5.~5$085), destinado ao pogamento dn dif(erença
de vencimentos a q1u' tem direito o primeiro tenente, cnacnheiro machinista rr(ormado. Antonio Ca1'1os dr Siqueira
O Presidente da Republica dos Estados Unirlos do Brasil,
usando da autorizacão contirln no rlecrefo legislaf.iyo n. 4 .852,
de 6 cte setembro ultimo:
Resolve abrir, pelo Minist.erio da Marinha, o credito especial de dous contos quinhentos c trinta e cinc0 mil e oitenta
e cinco rP,is (2 :535$085), destinado ao pagamento cta differença rle vencimentos a que terri rlireito o primeiro tenente, engenheiro machinista reformado, Antonio Carlos de Siqueira, em
virturlo do df'Crf\to JegislafiYO TI. lt. 691, de 1!l rlc Íf'YCrf'Íl'O
de HJ22.
Rio de Janeiro. 3i de dezemhro rlr 1924, 1 o~o da Independencia e 36o da Repnhlica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.

Alexand1'ino F'arin

rfp

A 1encar.
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:1ECnR1'0 N. 1ô.751 -

nE

31

DE DEZEMBRO DE

Põe em execução o Codigo do Processo Pe1wl

110

192~

Districto

Fe:~'eral

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do
Brasil, usando da autorização constante do art. 3°, n. XVII,
da lei n. 4.793, de 7 de janeiro de 1924 e da attribuição que lhe
confere o art. 4R, n. I, da Constituição Federal, decreta. o
sq~u1nte Cod1go do Processo Penal para o Districto Federal:

TITULO I
Das acções derivadas da infracção penal
CAPITULO!

Da acção penal
Art. 1°. A todo crime ou contravenção corrcsponde uma
acção penal, que será processada de accordo com este Codigo.
Art. 2°. A acção penal póde ser promovida:
I. Por denuncia do l\1inisterio Publico;
II. Por queixa da parte offendida, ou de quem tenha
qualidade para represental-a;
III. Por ~ia de qualquer pessôa do povo;
IV. Mediante procedimento ex-officio.
Art. 3°. A acção penal, em regra, é publica e ~da
p~~-da--.parte.Gff.el1diea, ou por denuncia do 1\1inisterio
Publico, salvo os casos expressamente exceptuados.
Art. 4°. A acção 'penal só póde ser promovida por
queixa da parte offendida, ou de quem tenha qualidade para
representai-a, em se tratando dos seguintes crimes :
I. Damno, quando não tiver havido prisão em flagrante
ou não fôr praticado em coisas do domínio ou uso publico
da União, dos Estados, ou dos Municipios, ou em livros de
notas, registros, assentamentos, actas e termos, e em autos
c actos originaes de autoridade publica;
II. Adulterio e parto supposto;
III. Corrupção de menores, violencia carnal e rapto, salvo
s2 a pessôa offendida fôr miseravel, ou asylada de algum estabelecimento de caridade; se da violencia carnal resultar morte,
perigo de vida ou alteração grave de saude; se o crime fOr
perpretado com abuso de autoridade de pae, tutor, curador,
preceptor, ou amo;
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IV. Calumnia e injuria, salvo c1n se tratando de offensa
contra cm·poração que exerça autoridade publica, on contr:1.
qualquer agente. ou clcpositario desta, em rn?:ilo ele suns
funcções;
V. Crimes contra a propriedade literaria, artistica, in~
dustrial e commercial, salvo os casos c~pressnmcntc exc~
ptnados nas leis especiaes que protegem t'Ssas propriedades.
Art. So. A acçEo penn1 pôde ser promovida por denunri:1
(le qualquer pessôa, em se 1ratanclo dos scguint cs crimes:
L Responsabllidadc <los [unccion~u·ios puhlicos;
I I. Lenocínio, salvo o clisp(\st r) no final do pé1ragraphn
unico do art. 277 <lo Cudigo Penal, rda1i\·~1111''11h~ ~~o mariclu;
III. Violac.~fio rlos clircitns autoracs, nus c:t•"l)l~ <ldlnido';
no [lrt. 26 d[l lei n. 496 ck 1 de agr)Stq de 1R9R.
Art. 6". J\ acção JW1t:ll inif'i:t-<<· 1111'11i:ttt1(' t•nwt·<linwntn
e:r-4fiáo <la müoriclack:
l. Nos crimes de vi(llação dos din:'itos autnr~1 C'S, quanclo
se verifique qualquer hypot1H·'-.:<' prn-i-d :t nn ;1 rt . }f) cla 1< ·i
n. 496 de 1 <lc agosto ele 1~<J~:
11. Nas contntVC'lH:í"íc~;.
Art. 7°. Nfio scrú allmitt ida qttcix~l. cknttnci~t, nu J"eíJn·sentação, etn se tratando de crimc·s tk acçilo publica, entre
ascendentes e <1esccn<lcntcs, c affin:-; no mesmo ~~rúu, de irmão
contra irn1ão, c de um cc•njuge contra n nutrr1. :;~~h·<l no c:1sc)
ck~ lenocínio, ou havcn<ln sepflraçilo jn<lici:tl.
Art. 8°. !\ <tq~üo 1n1hlica, por crime: 1t· furto entre parentes e affins ate~ o 4'' gr:íu ci,·il, rcsah·ocl'' 1_1 dislH'::;to no artigo
antecedente, st') p<Hkr:'t ·~·1· Jll"P1lJ'I\·icl:t 11wrli:,,dv rcprescntaçfio do o!Tcn<liclu.
Art. 9". Incnmhc ao l\l inisi cri~ • Puhlic·c' J•romun'r a acçflo
penal, n1ediantc rcprcscnLa~·~·ío <lo ulfend.idc,, rlc·s~k que fique
provada a suamiserabilid.aclc, nn qu:mdo colli<11r n S1'tt intcress('
com o de quem teria qualidade para rcprcsc~ntnl-c.
Paragrapho unico. Considera-se misc~rm·cl a pcssôa que,
tendo direitos a fazer valer em in i ?:o, (_'st in,. 1m j)(J:-;sihilitacla <le
pagar ou adiantar as rust.as. c tk:~pcs:1s <11) · processo, sem
se privar dos recursos pccuniarios inrlispc·n~~a,·cis para as
necessidades urrlin ar i ;ts r h 1)n •1,.; :-t 111; 1l1l11 < ·111 ·;-i'-' un t la
familia.
Art. 10. Tê~m qttali<hdc..~ par;1, rc]'i.<..'Sl'JtLar o offendido,
quando já nfio exista ou c~;lcj:t itnnossibilitac1() <lc: promover
a acçfio penal, sctt<i clc ..·c,:nrlr·;JI<'.<. ;lSC•'!1•1''11k~<. innfi. ns c cnnjuge.
Art. 11. A acçüo pc11:..d púclc ser exercida pelas fundações,
associações ou sociedades lcgaln1ente const iLnicl.as, relativamente ás infracções pcnacs q11c clircctamcnte ns interessarem,
sendo rcprcscnt~ 1 (l.ns por (j1t<.'ll1 ('': n':;pcdi..,·r, ..: c:~t::tílt<'S m1 cem-
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trados suciaes uesignarem, OU, UÜO O clr_:signando, pelos ~L:llS
di.1·cc torcs.
Art. 12. A queixa, ou denuncia, deve conter:
I. A narraç:lo do fncto criminoso, com todas as sua:;
circumstancias;
II. J\ qualit-lcaçüo do delinquentc, ou os siguaes ear;wl.cristicos, se fôr clcsconhcciclo;
III. As razões de convicçfí.o ou presumpção;
IV. A nomeação <los 1nfurrnantes c t.estcmunhéls, com m<lic:tc.~iio <k sua pn.fi~siio <: rcsirl.cncia;
\'. U ll'lllJHl l' () ltlg:tr
1)l' 1 ~ : !1 .

l'll!

qlw foi praticad:t a

infracç·~1o

i\rt. 13. ,\ <[tll'Íxa <b p:trk, ou a <knuncia de qualquer
<lu povo, serú assigtla<la pelo queixoso ou denunciante, ou por
algucm a seu rogo. quand<) n;lo saiba 1cr c escrever, scllclo,
neste cnS<l, cunlinn:Hta JH•r 1t·rmo b\·rad') c :tssignado tta
prc.·scn~:a

do juiz.
Art. 14. U juiz p<.,cle fazer ao dcuunciantc, ou queixoso,
as perguntas que lbc parecerem necessarias para descobrir
a \Trda<lc, mandamlo-~1s reduzir a termo.
Art. 15. i\ queixa on <lcm1ncia que nflo tiver o~ requisitos
c [ormali<..ladt·~ 1cgacs nilo ~~crú acccita pelo juiz .
.:\rt. 16. A quci:-:a uu denuncia scrú rcjcita<.la in li1ni:ze:
I. Sl' o [acL(I n<llT<td.o ll:l.o com.;tituir infracção }H.·mtl, ou
csLa csti ver prcscri p t8 ;
IT. Sl' f<',r m:mift'~t;t ;1 illcgilimi<latlc <lo qucixosu Olt <..lc~
nttttcianlc.
Art. 17. A qu<..·ixa c a (lcnuncia Jlodem ser dadas por procurador munido de pü<lcrcs c~pcciacs c expressos, indcpcudcl!km<: nte de liccn~~a do juiz.
Art. 18. 1~ a~lmissivcl, num só t>roccsso~ a queixa de Yarios
querelantes, qucmdo offenclidos pelo mesmo crime.
Art. 19. Qu~mdo a acçfio fôr intentada por queixa, poderá
ser atlditada pelo lVIinisterio Publico, cabendo-lhe intervir em
todos os termos elo processo t' interpôr ns recursos cgtc no caso
(·ou bercm..
Art. 20. Se <' 1\J i nisLcrio Publico julgar necessarios, para
adJitar a queixa ou o[ferccer a denuncia, quaesqucr investigações prdlininarcs, ou <locumentos complClnentares, ou novos
elementos de convicc;üo, poderá requisital-os, por silnples of1ido, da policia, ou de quacsquer autoridades ou funccionarios.
Art. 21. Qualquer pcssôa pódc representar ao Ministerio Publico para officiar nos casos em que lhe caiba, e para
isso lhe fornecerá todas as informações relativas ao facto e
suas circumstancias, com especificação de tempo, lugar c testcmtmhas.
Art. 22. U prazo para o offerecimento da denuncia tJelo
~ lillistcrio Publico, cn1 se tratando de réu preso, é de cinco
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dias, contados da data em que tiver conhecitnento do crime,
ou em que receber os autos da investigação policial; e de 15
dias, se o réu estiver solto.
§ 1o. Para o additamento da queixa, o prazo é de cinco dias.
§ 2°. Se o representante do J\:linisterio Publico não se
pronunciar sobre a queixa, ou não offereccr a denuncia dentro
do prazo legal, ao seu substituto incumbe fazel-o, ficando o
mesmo representante sujeito, por sua falta, ú pc11a disciplinar
que no caso couber.
Art. 23. Nos processos por crimes de acçüo publica, intentados pelo l\linisterio Publico, pôde a p~1rte ofiendida
intervir como auxiliar, assistindo-o em todos os actos da
instrucção cruninal c do julgamcntn, c nos recursos por elle
interpostos.
Art. 24. Ao auxilinr d~1 accusnçfto é pcrmittido propôr
ao Ministerio Publico lllcios de pruva, ~;ugr;erir-1 hc diligcncins
c a pratica de todos os ados tcmlcntes ao esclarecimento dos
factos, requerer pergt11ltas ás testemunhas quando ausente
o representante do l\ [inistcrio Publico, adclit;n· (l libcllo c intervir no debate oral e1n seguida áquellc.
Art. 25. Podem ser aclmiLtidos como auxiliares da accusação, na falta da 1)cssôa oficmlida, seus clcsccndcntcs,
ascendentes, irmãos e conjuge.
Art. 26. Não pódc ser aclmittido coJll•) au;(iliar (la
aceusação o co-réu no mesmo processo.
Art. 27. Sobre a aclmissfio do auxiliar da accnsaçfio será
sempre, c préviamente, ouvido o 1\linistcrio Publico, que dar{t
as razões de sua impugnação, quando a Ilzer.
Art. 28. Do despacho, que não admittir o auxiliar da
accusação, não cabe recurso algum, devendo, em todo o caso,
constar dos autos o pcdi<lo c a decisão.

CAPITULO li

Da acção civil
Art. 29. A todo crime ou contravenção corrcspomk uma
acção civil para indemnização do damno causado.

CAPITULO III

Da parte civil
Art. 30. Independentemente de acç<lo ci\·il, a pcssôa
lesada pela infracção penal, tciett rcprcsentanlc, ou herdeiro
póde requerer a reparação do clamno, derivado da infracção,
no mesmo processo da acção penal c conjunctmncnLc com esta.
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Art. 31. O juiz criminal decidirá sómentc da proccdencia
ou improcedencia do pedido, incumbindo ao competente
juiz do civcl a liquidação da sentença.
Art. 32. O juiz criminal não poderá conhecer elo pedido
de satisfação do damno, quando a acção penal estiver cxtincta,
ou mlo puder ser promovida ou proseguicla.
Art. 33. Nos crimes ele acção publica, a acção civil, para
~at.isfação do damno causado pela infracção, intentada antes
da acção penal, pôde ser transportada para o processo criminal, se ainda não tiver entrado este no período prohatorio.
O uso desta facuhladc importa em renuncia (t jurisdic~~río
civil, rclativmncnte ao mesmo objccto.
Art. 34. Nos crimes em que só se procede por queixa da
parte offendicla, ficará clla privada de apresentar queixa, se,
nu juizo civl'l, tiver intentado anteriormente ac<~fío para in<lcmJti:;,~t<,~ão <los damw>~, ou ti\·c..T feito rcnunci~t <ltt tnttJs:wç;lo
rcbLiY~tmcni<'

aos mesmos.

Art. 35. A sentença lk condcmnação, proferida pl'lo juiz
criminal, <les<le que se torne irrcvogavcl, 1crú força <lc coisa
julgada quanto ú cxistencia do facto c o titulo da in<lemnização,
potÍendu, porém, o juiz do civel. na execuçüo, conhecer (los
damnos posteriores á sentença.
Art. 36. Se a acçüo penal se extinguir, a acção civil se
excr~erá perante o juih do civel.
Art. 37. i\ pc~~~ôa, que se quizer constituir parte civil,
dt·verá requerer ao juiz do processo criminal que a admitta
a intervir no mesmo processo, declarando o valor estimativo
<lo damno e a sua origem. O juiz a admittirá ou não, depois de
ouvido o l\1:inistcrio Publico. não cabendo dessa (lccisão recurso ele qualquer espccie.
§ 1°. A constituição da parte civil só é admissivel antes
de se iniciar o pcriodo probatorio, dando-se do facto imJnccliato conhecimento ao accusado.
§ 2". O despacho que não admittir a parte civil não
obstarú á propositura da acçfto em juizo civ\ J, nem terá autl>ridade de coisa julgada.
~ 3°. A' parte civil é permittido desistir do seu pedido
antes de ser proferida sentença no processo criminal.
Art. 38. A parte civil deve ser intimada para todos os
termos elo processo, sendo-lhe facultado propôr meios de
prova, para vcriflcação dos factos e determinação dos datnnos.
Se não comt•arecer a qualquer dos termos do processo ou do
julgamento, quando intimada, a sua acçito se considerará
perempta, respondendo J Jur todas as custas c despesas a que
tiver dado causa.
ArL. .~9. A' parte civil t~ facultado obter vista dos autos,
rkpois de encerrada a instrucção do processo, para sustentar
() ~;cn direito, nppellar cb ~c..·Jltença, sómente quando esta não
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lhe reconheça o direito á indemniza~Cto ou restituição, e
sustentar as suas conclusões no debate oral.
Art. 40. As pessôas, que não tiverem o livre exercício dos
seus direitos, não se podem constituir parte ci dl, senão autorizadas, assistidas ou representadas, segundo as fórma~:i pre~criptas para o exercício das aeçõe~ cíveis.
§ 1". As pessôas capazes podem fazer-se representar _por
advogado, munido de proct1raç:ío com poderes especiacs c
expressos.
.
§ 2°. Quando a JK~ssôa offcndilb fôr miseravd, será
representada, quanJo o requerer, pelo l\linisterio Publico.
Art. 41. Quando se tratar de crime da eompetencia do
Tribunal do Jury, o disposto no art. 31 compete ao seu presidente, após a decisilo (1( 1 jury.
·

Das qttc!=õtúes

prc.iudidac~

Art. 42. Ao juizo ('~·im!nal, a qttc t·~.;Lcja a[urada a acção
penal, compete decidir as quesLúes prcjudiciacs de caracter
civil, que se aprescnlaron no curso du p:·c,c·c~:::so c digam
respeito (L natureza cb inrrac~~iio.
§ 1°. Ao juiz criminal é, pc~í-~111. C:u..:ulL~1du suLrcestar no
feito, rcn1cttcndo as pr1rtes ao juizo do civd, quando a decisão
sobre a existcncia do delicto depender da resolução de uma
controversia civil, cuja natureza seja ele fundamental importancia, ou possa ter n:kT~ntcs conseqw.;nci:1s civis.
§ zo. Nesse caso, () juiz assignar:í. mn termo, durante o
qual ficará suspenso o curso tla acçãu penal, e que poderá
ser razoavelmente prorogado, se a demora 11Zío U'n' imputavc1
á parte c não accarrctar a prcscripçilo da acç.:\(1 penaL
~ 3°. Ao juiz criminal l:, porém, v cela elo d.ceidir da violação dos direitos de estado, emquanto sobre clles pender litigioem juizo civil. Se já estiver iniciada a instrncção criminal,
esta proscguirá apenas para os cHeitos da 1n·m·a, ficando suspensos os actos que se deverem. seguir.
Art. 43. Em qualquer das hypothcscs previstas no artigo
antecedente, ern se tratando de crime de acçüo publica, cumpre
ao Ministerio Publico intervir immediatamentc no processo
civel, até sua conclusilo, para o fim <k, solidariamente com a
parte, promover o rapido andamento c 11ltima(;:l.o d(1 processo,
Jc modo a evitar o seu retardamento.
Art. 44. Extincto o termo ele que trata. o art. 42,
§ 2°, ou a sua prorogação, o juiz criminal retomará a plenitude
de sua competencia, para decidir a quesi:'l() civil suscitaàa.
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Art. :!.5. Quando se tratar de crime da competencia do
rribunal do J ury, as attribuições, de que trata este capitulo,
(·ompekm ao seu pr<::·sidente.

T1TULO IJ
Da competencia
:\rt. •l(>. .\ cu111 pden<:tél ~: ddermina da
1. Pela nnture~a da infracçfí():
li. Pelo logar da infracção;
I f J. PeJo domicilio ou residencia do reu :
IV.
V.
V(.
V 11.

Pela <listrihui<'fio:
Pela idade d(;· n:u:
Pela conncxãn ~· pPla !'ontincncia :
Pela pn'vcnc:·:~~~-

.\rt. 4 7. Segundo a n:tittrezu (la Ü1fracçàu. a competencia
(' <la Policia.. d.o Pretor, do juiz ele Direito. du Tribunal
do Jnry. <11, _l11i% 1le l\{enores ou da Côrte de :\ppcllação, de
; ICCI)rclo ccm1 11 di:-;1 )( ,:-;t 1, 11:1 ld de organização jwlici::ni~t c mais
:r·is dgcntes.
Art. 4~. A compdl·nci:L das auLorida<les policiat·s l' dos
pretores ( dderminada pelo Jogar da infrac(;fio penal, ou, não
:<cndo vsLl' cr,nbecirlo, pelo domic1lin ou pela rcsidencia do réu.
~ 1". Logar d:t infrac<;nn penal ~; o da sua consumma~;üo,
'ltt, Lratanclfi-Sl' <k tenta LiY:t, o Jogar l'11l que foi praLi<"adn o
1diimo neto d.L~ c·xc<·tH;fío.
Tratando-se de crime continuado ou pcnnam·tJL<·. ', lo~ar
· · '' c·n1 que ccss~.~tt a cunl.inuaçüu ou a permanencia.

§ 2•·. Quando houver confl:ido entre duas uu nwi:.; jupor ter sido praticada a 1nfracçüo em logar situado
]imitl·~; rk lttll~J l'nm outra, prcn~leccr~í a jm·i::rlict.<{o pre-

ri:sdiu,~ões,
JtOS
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3''. Núo se conhecendc> o dPmiciliu, ott a residencia
d() n:u, ou nüo os Lendo (~st<~ no .Districto Federal, ~: cmn}JCfcntc
;r auturicl:ulc que pritnl'iro tomar conhecimento do facto.
§ 4". Tratando-se 1 k infracções commettidas fóra Jo
lt.Tritorio nacional, qnc <levam ser procec.:saJa~ nu Brasil,
a compctenci~t do~ pretores é detcnnirw<lH pcll) (lomicilio ou
~-~ -~idencia du n~tt. uu lugar <k sua prisão .
. \rl. 4Y. A compeLetwia dos juizes Je direito das varas
\Timinacs (; detcnninacla pela distribuição feita. alternadamente, de cunfnrmidwk com o que presr.n'\T a lei de organi::11;ão judicÜ.lrÜt.
\ .. ! I\

"
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Art 50. É competente o Juiz de I\Ienores, si o rétt, ao
tempe de praticar a infracção, não hou \Tr attiugido a edade
de 18 armos.
Art. 51. A comvclccllcia é d.clcrminada ]'ela cunnexüo
da!' infracções :
I. Quando, COlllJllt.:l tidas pela mesma pcs:-;úé'. utt por pe:;~~óas diversas, algum;t infracr,:;lo foi pratic<l«la como meio
de executar. facilitar ou uccttll ar ~~~; out.r;ts ; <)1l, por (lccasi.:iu
das mesmas, para C<Jw:(·~~uü· ou :t·;scgur:tr. ,,;,r;t :i <tU tnceitu,
defesa. iwpuuidadc, uu qualquer pi"oveit< •;
TJ. Quando connudtidas, :w mesmo tentp~>, l'or <luas «tU
mais pessôas reunidas ; ou em condiçõc~~ di ver;::t:.; de lcrnpn c
Jogar, mas por effcito de prévio co11eertu.
Art. S2. A compvfc11l'ia c~ <kl~nltin;Hh lll'la cuttLi·
!I('IICl:t :

l. <Juand.u dtws uu mais lll'SS1.'.>as sejam ;tt·t·u:;~tth:~ pela
mesma infracção, como autores uu cmnpliccs;
11. Quando a umn mestlt;1. pl'~:·:fJa c;<:jauJ ittlpttf ada:~ dittc·
rentes infracçõcs.
. ArL. 53. O juiz, c11.trct~mto, <!UC, r>ltl \·irtwk da connex:à.o
ou da. continencia, s12ria u compdente, podcr;í. (kcretr1r a :;cparaçac I do:~ 1)fOCCSSC)S :
J. (_JuÇtndo as infracçôes conm1cUida~ 1wlo 11\','~~~no accnsw:iu
forem de ~ravidauc diversa, uu pratic~\( la:-: cnt (·i l"('tllll';lan('ia~~
de tempo, ou Jogar diffcrentrs ;
U. Quando, pelo excessivo llUlll<.:To de accusa<lus c para
nao prolongar a prisão preventiva <l!':-; me:-:nws. como por
oulros relevantes motivos, reputar opp(lrttma a Sl'paraçtto.
Art. 54. Na detcrminaçüo ch compctnwia pur c< )llltcxftu
uu contincncia, serão observadas as seguintes n l':ras :
L No concurso entre a jurisclicção do Jury c a d(>:-: jui;,c:~
de direito criminaes, prevalecerá a deslc,c;;
li. No concurso entre a jurisdicçãu dus prdurc:; l' a d< •:;
juize$
qireito eritninaes, prevalecerá a <leste;.; ;
li I. No concurso entre a jurisdic~;;\u dos pn:lon:~; c a du
jury, prevalecerá a deste;
IV. No concurso entre a jurisdic~üo d~· qualquer _i11i;,u
c a da Côrtc de App:..'1lação, prcvalecerú a desta;
V. No concurso de jurisdicções d.a rucsma catq~oria,
prevalecerá o fôro da infracção mais grave ; c, sendo as inJracções de egual gravidauc, será cornpctente u juizu que primeiro tomar conhecimento de qualquer dc1las.
Art. 55. A separação elo;; processos é >hrig·aLoria nos
seguintes casos:
. I. No concurso entre a jurisclicção civil c a militar, compctrndo aos juizes civis o conhecimento «1()s 1tr« •ccssos dos réus
civis;

uc
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II. Quando haja co-réu que, ao tempo da infracçào, não
tenha attingido a edade de 18 annos, competindo o respectivo
processo ao Juizo de lVIenorcs.
Art. 56. A connexão c a conlinencia impurla111 11a um\ la de (I. o processo c ele julgamento.
~ 1". Verificada a reunião dos processos, Jl()S lermos do:~
;1 rLs. Sl c 52, o jui% ou tribunal manterá, para o julgamcuLo,
;1 compctcncia por cou1wx:lo ou contincncia, ainda qttc, rchl ivamcnlc ú infrae~~<to de sua compctencia propria, profira
:·c·ttlcn~~a absolutori<l. ott que imJlorte em \lescl::Jsc.ificrtç:·Lo p;1ra
it1frac(;üo attribuida ú cumpelcncia de outro juiz, obscn·;tdu ()
disJH'sto no art. 54.
~ 2". Em se tratando de crime da cnmpctcncia do .lttr~'.
o juiz, deixe de pronunciar ou absolva o réu, relativ~llllCllle
;i. 1nrracs~fío de SUét compelcncia propria, ott a dcscbssillquc
p:1r<t infra('(;{to da compctcncia <le outro juiz, dcn.T:Í n·utcLLcr
, ) prnccs;;o a esse juiz .
..'\rt. 57. Se, nüo obsLant c o dispus ti) no;; a ris. S3 c ,:; l, :;c
ittslaurarcm, pur ignorancia do facto, ou oulrtlS moti,·os JJ:iu
c~;pcciflcados no <trl. s:;, processos dilfercntc~;. as autoridade:;
judiciarias julgarüo. separadamente, as infraq·ües da sua cuntpdem:ia, L'. passadas em jnlgauo as scn lenc;as, a scn tença
ddiniti\'a, h a n·nd1, cunJcmua(;ão, scrú fixada !lllS tcTill' ,:; du
:rrt. 66 elo Codi)~O Penal.
Paragraplw unico. Scrú competente paraddcrminar a pena
d.diuiLiva o juiz a quem cab(~ria a decisão das cau:-:a;;, se houYcsse exercido a jurisdiq·:'lo em unidade ck jui:;:t, ; P, no casu
t'lll qtw c;;;;a c()mpctcncia ÍllLE'gral caberia ao .Jur~r, scr:'t cclfiJ1~~.·knk o seu presi<lvnlc.
Art. SS. Qu~ll!Clo, num mesmo juizo, de primeira tllt sc~:tltHla instancia, icJJh:rm an<lamento diversos processos. colt( i Jtcn tcs on eonncxos. ('lll termos de julgamento, o ju i ~0 ~iu
i'.lllar, o prcsidcntL; (lo Jury, o da Camara Criminal on o da
Cônc de Appcll;u,~;-to, podem, rcspectivamc1ltc, ordcJJar, ct:•'fiiâo ou a requerimento do Ministerio Publico, ou da:.;
partes, a reunião dr)s julgamentos.

TITULO Ill
Das questões incidentes
CAPITULO I

Da insanidade n1cntal do réu
;\rL S<>. Se, 1w (kcurs() da invcstigas·;[o policial ott da
ÍltsLrm\·ão, o iwliciadn dér mostras de affecçfí.o nwntal, a ~llll\l
ri, fade 1)ruscguirú Ha incl~1ga~;üo das pro\·as, cum assistencia
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ele um curador especial. Colhidas as vruvas. ficará suspenso
o procc~so, que só proscgu1rá depojs de rl'stabelccida a saudc
Jllcnlal elo réu. que terú o <lireito de r<'inqncrjr as testemunhas.
Art. 60. Se ~ts manifestações da affcc<,'Úo nwntal npparecc,·cm depojs <lo encerramento <la instnw<;ilo. mas antes do
julgamento, <1 processo ser:Í. suspenso até que <l <H'<'HSatlo tcnl1a
lTCtt1Jerad.o o uso normal da~ facuhladcs i ntclhT( uac~'·
·,.\rl. 61. Nos casus dos arligus prccvd.cnlc~. :~c ficar aptl-radu que a d.ocn<;a 111cnlal era antnior ú i nfrau;:tu c..~ ele naLtt··
reza a dirimir a rcsp<msahili<lad.c. o j11iz dct·l:tLtrÚ irrcspullsavc·l u rét1 .
•\r!. 62. A affect,~üu mental d<l
ür:~<hts pur cx:.une medico ll'g:d.

H;\1 L'

:1 su:t <·ur:t :'<-Túu \-cri-

CAPITULO II

Das

cxccpçõc~

. :\rt. h3. U juiz <leVl' dar-se de suspt'it(l c. :-;t· () n:iu fizer,
poderá. como tal ser 1-ecusadu por qualquer da~, p~trks:
J. Se fur parente. consanguint~<, (lu :d.fi11. dr·nin• do terceiro ~;rúu. ele algum:L das partes ;
f L Se ellc, sua mulher, ascendentes 'L1 d.L'SCL~tldt"ntes de
um ou de outro, th-crctn pendente de 1lecisão em juir.o causa.
em que se cuntrovcrta i<lentica questão de <lircitu;
III. Se cllc, sua mulher, parentes cou~an~_o:uincu.; ou aHins
nos gráus mencionados, sustentarem dL'tn:m1b qtw knha de
ser julgada por alguma das partes ;
IV. Se fôr credor ou dcvc<l()r, ltti<-•r. <'ttr:tdl,r, <l<lllaLario
ou patrão de algum <k,s 1iligantcs;
V. Se fôr accionista, administrwl•'l'. ~~cl'l'llli_' tJU mcmhru
de sociedade que seja parte no pkito;
VI. Se. por qualquer 1l11Hlo, fúr dircd:mwnLc intcn..:ss:Hlo
na causa, ou tiver a:_·onscllwd() :dgLlm:t d:t:~ p:trtcs sobre o seu
ol>jccto;
V[f. Se f<-)r :unigo intimo tlll i11imi~~u l\J.1lÍLa1 ttc .:~lgttma
<bs partes;
VI[J. Se tiver intervindo Wt c:.tus·t. r·omo i11iz na jnsblllCÜt
inferior, reprcsenb1ntc do l\1'ini~terio PuLlic1 ;, :td,·og:~<lo. :trhitro, perito ou testemunha.
Art. 64. i\ suspeiçil.o por afli11id:Hlc n·ssa pda dissoluçélo
do casamento que lhe deu t:attS:l, s:dvo soh1·cvindo descendentes. l\las, ainda que dissolvido o casame11t o sem descelldcntes, o sogro, o padrasto ou o cnnh:1do não jl()derüo ser inizcs
nas causas cn1 qt1c f(n: interessado o gl'nro, () (•ntc:Hlo,· ou o
cunhado.
Art. 65 . ..:.\os membros do l\1inisterio Pt1blicu. jurados,
scrventtwr.ios c cmprcRndns de iusti(;;t, perilns c interpretes,
<
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são extensivas as prescripçtíes dos artigos prrreàentrs. no que
lhes fôr applicavel.
Art. 66. A suspeiçã.o, sob pena ele nullidade do processo, será motiv:tda c tcstrieLa aos (':tsos cmlmcra<los no
:1rt. 63.
Art. ()7. A suspeição niio poderá ser arguida 11cm aeceita,
f!.ua~l(lo a parte injttria o jttiz ou procttr~ dt· proposito moIÍ\'o para elh.
:\rt. ()8. A :tlkgaç:1n <lc· suspeiç:1o dc,Tc prccccl.cr :1 ontn
qnalqucr, sob pcn:t rle lic:<r prej·wlic:tcb. s:th·(l :~<·o se11 llHl(Ínl
f'tJI' Stl]HT\.ClltClltC'.
Art. 69. O juiz que hnuYer (lC' se dar de suspeito, o far{L
por <~scripi o, (k<'l:trando o motivo ela suspeiçi'ío, c immedialmnctlte p:ts(~;u::í. o pnl('l'S~~~~ :to S<'1t S11hs1ilu1o lcg:tl. l'(llll ini i11 1:tç<lo d:ts p<lrks .
.\ri. 70. QwtlHlo qtwlquer das partes prctl'1ldef rccusur
o jniz,, dcvcdt faze l-o em petiçfto assignad::t, por clla propria
ou por seu proenrudor, ;1<lduzindo as r:1zücs d:t H'('t1SrH;:"io,
:tcomrxmb:tchs dC':-;de logo <los docume11ios ou d() n'1l d:ts tC's1c-munlws. que <'0111l.lf0\'('11l os factos allcgaclos.
Art. 71. A prova da suspeição pmlcr:í s<·r produzida
dentro no prw--:o de Ires di:ts, sempre <}lW o rc~11 ;illeg:tr, ('Om
1,l:Jllsibi11dn.dt\ qtl<' lÜÍfl a p1')de fazer ~llltcs .
.:\.rt. 1· !.. O juiz 1·ec·us~tdo, se· n-?<'01lltccer a suspeiç:"io, suspendcrtí o anclmncnio do proeC'sso, c, rn::111(bn<lo juntílr aos
:mios a JWI.i<~:-io do re<"l!Sél1ll<', enJn os doctm1e11tos de quC' vier
:temnp:tn k•.da, pur 1 ksp:t('h(l se tlecl:1rarú. suspl'it o. nn1c·n:1tldn
~:eia o pr1 •ccs~;o rcmctti<ln :to substituto k.~al.
~\.rt. IJ. Nilo se recn11hecendo suspeito, o juiz continuará
110 proC'cssn, como st~ lhe nüo fôra posta suspeição, <.~ mandará
:mtllm~ em :q1arLado :! pdiç:l.o c os documentos niTcrc·cidos pelo
rccus:tn1c, c:tbcn<lo recurso da sua dcc1silo. pro<'<'SS:Hln de•
:wcíl!·do <:<1111 o capitulo IV deste Titulo.
Ari. 74. Se proceder :1 suspciçflo, pagará o jlliz ;1s <"ustas,
c• a <~:ms:t ir:í :'(' ~~11hsj ihtto lq~::1l: se n<"io procc<kr, :1 (·:tu~::t prn-·
'~( ·guirft.

Art. 75. A susnei~:lo dos peritos c interpretes p(,>tk ser
:tllcga(h atl~ r> acto da dil1gencia; a dos servr~ntum:ios e emI>regados de _i11stic_·:t. Sl'1Hin supr·rn·niC'ntf'. c·m qtl:,lcpwr termo
dn processo.
_:\rt. j(,, () jui?: ntt t rihunal, que conhecer d:1 suspeiç5.o,
p{lde impt>r a mult:l de 100~ :t soo.<!!: (t ll~lrlt• cp.ll' nnlicios:lnlC'Ilte :t nronuz,er.
Art. - ''· ~\ incomveteneia do jt117.. dcn~ sct· :lllegada
'.'crbalnwnü·. ou por cscripto, at}:tes dn inquiriçfio d:1s tcstelnttnlms, nu h~·.n qnc· o r(\1 cnmp1'rccC'r c1n jt1izo, 1lOr ~:i nll por
Jl1'flCllr;H 1nr.
~ 1r•. Se n jtLÍí; :t(Tl'Íi:lr a dcclinatnri::t, rcmC't kr:'t o feit ()
:w .hí:o: <'llll1Jl'-~tcllt(•, r. qt1al I) rMif]cad, procf'dcnclrl :í rt'Ínrpti-
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nçao das testemunhas, se houverem deposto na

au~cncia

do

nccnsado e este o requerer.
§ 2<>. Se não reconhecer a incompetencia nllegadn, pro~
sc~~uirá no feito, como se a excepção não lhe fôra posta.
§ Jo. Em todo caso, será tomada por tenno nos autos a
exccpção declinntnrin, quer seja nffcrrcirla \Trhnlmente, qner
por escripto.
Art. 78. Se, depois ele iniciaclo n feito, reconhecer o jui?: a
cxistcncia de algum motivo 1k incnmpe1 encin, indepcmlcntcmente ele allcga~~ão ela p:tr1t'. 11 rlccl:tmr:í. c n'nl<'( 1<'r:í ns atttn~~
a quem ele direito.
Art. 79. Nas exccpc;C.ícs de illcgitimiclaclc de parte, litispen<lPJH'Ía, cousa julg~1da c prcscripc;üo, será obsC'n·ndo 1> 1ll<'S1lll l
pn 1e'csso estabelecido para a de incmnpetenci;t.
J\rt:. ~m. A cxccpc;flo 1lc illcgitimidacle ck p:trLc sú procecler:.í. quando o autor 11ão ftlr alguma elas pessoas indicadas 110
Cap. 1, Titulo I. ou nfío cnulwr ;tn .l\Tini~kri11 P11hlkn prn~
mover :1

acc,~:ío

criminal.

A excepçi!o ele cousa julgada sónw11tc ~.c' applica
ao fado princitla], que f,li ob_iecto fl:::t scnLcnc;a, mas não no:~
factos puni\·cis que o :wompanlt:Harn. pr<'CT< krmn ou SPguiram. Com a cxecpç:-io, (k\-<' () n:u Ítltll:tt :t <'c-r1id;i.n dn
Art.

:~enlcnça

~H.

cm que se fund:1.

CAPITULO Ill

Das incotnpatihilidac.lcs
Art. 82. No tnPsmn juizo, nfio porlem servit' Coiljt1nct:lmente, como jttizes os ascenden1 <'S ott d<-~srcn1 IPtJtes. irmão~.
cunhados durante o c1tnktdin, tio~~ c sohritthns, ~~ogrn c ?,Pnro.
padrasto e en1c~ulo.
Art. 83. Não poocrãn requrrcr! nem fnnccion::11·, Pm
qualquer instancia, comn advogados, (\:~ qt H! f r 11 <:nt pa rt'ntf''; d()
:itriz, nos termos acima cleclara(los.
J\rt. 84. Não (~ permittido aos que se acharem lignclos
entre si pelos gráus ele parcn1 cscn, mcnci(lnados no ar~. 82,
C'XCr<'C'f 110 mesmo jui7.o, otlicio ntt C"'mprq~() rl1' qt1:tlq11rr n:tf.tt't'e'?;:~, cxccpt n o de escrcvcn te.
Art. XS. i\ incompatibilidade rcsol ve-sC"' <'llt prejuízo do
que exercer C"argo que nfio fcír viLllicio, c, ('11Lrt' vitnlicios, em
pr<'jnizo do 11ltimo nomeru1o, ou <laqw~lle qm' lhe ll~r (':J.ltsa.
Art. ~6. O parentesco, a q11(' este CndiP1• .'~t·rf'fen>, ~orn-·
prehenck c: n:ltural, o ci\-il <' ,, nl"liiticl:tde.
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CAPITULO IV

Dos conflictos de jurlsdicção
Arl. R7. As questões concernentes á coh1petenda reso1não só pela excepção propria, como pPlo <·nil Aktn

vr.m-~·W,

1 "J<;if ivo

ou negatiyo <te jurisdicção.
:\ rt. R8. Dá-se r) confiicto ele jurisdicção:
l. Quan<lo as autoridades Sf' cnnsifkr~tm f'J~ttrllnwn1 !'
( I llllj)e!.l'tllt'S UU lllCotJli)CtCntCS;
li. Quando surge controversia entre as auto;·i<laues acprca
da uni<lade do jt1i;;:o, junc~fto ou sepantc~ií·, cln prnc(·c;:;l '· t'ltl
~·:111~~as <·onncxas ou continentes.
i\ rt. R9. n conflicto póde ser suscita<ln:
L Pelas partes interessadas;
n. Pelo 1\!Iinisterio Publico;
I I L Por qualquer dos juizes ou autoridades em cn11s::t .
.Art. 90. Distribuido o feito, o relator immc<liatamentt>
reqnisitará informaçties das autdridades em. conflicto, remet ..
t endo-lhcs copia da petiçfio ou representação, c 110cl<~rá tlt•1r•r:rnimtr :1 ~;uspc·ns:l () dns prncéssos, at(o :í. <lel'ÍS1Io do 11wsmo
1 ·< ,n 'flicl:o.
~ 1". As autoridades em conflicto presLar:lo :1s infnnn:1~
<:fies. no pra;;:o maximo de tres dias.
~ 2°. O relator ou o Tribunal poderá, se julgar convenif'nie,
determinar sejatn o~ m1tos geradores d() cnnfl1e1 o prf'Sf'1llr.~
:í scssil.o do julgan1ento.
§ 3°. Recebidas as infortna~ões, o Tribttna], ouvido o
Procurador Geral, Jecidirá ila primeira sessão segttintc, s~ll \yn
~:(' a ittstnicção do feito depehder de diligencias.
§ 4°. Prbfetida a decisão, orde11atá o ptesitle11te a re111ess:1
rlas copüu:; 1i{'cessatias. para sua execução á~ [ttttoridadc~ que
k\·:m1:armn o eonflicto, ou cohtra as t{üâ~s tiver sido levnntndo.
~ ,c;". J\s d1'r·isõ('~ ptoferidàs tião sfí.o snst·rpf.h·Pis l1l' re(·tt1·so.

Art. <J1. O trihunal, que decidir do coilflit:to positiv-o,
applicará a ttmlt~t tle 500$000 a 2:000$000, solidarhtnente, ao
~ldvogado <' rt 1xrrte ljik 1lln1iPi0~1~ttiiettte n tiverem sbscitado.
CAPÍTULO V

Dn fnlsitladc de docun1cnt o
Art. CJ2. /\rguirl.o 1k falso algum <lnf'UllWIJt.o, Sf' a falsipor SPIIS r·arac!cres extrinsecos, manifesta Ú primeira
vista, tnand3UÍ. 11 ini;;: im1Tteclintam~nh· tlcsentrnnhàl-o Joc;
~~uto:: c: remetl(·r :H; J\Jiui::;Lcrio PubUco

,JaJ<~ rtJl',
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Em caso contrario. observará, n prnc<:·:-:~n seguinte:
f. Mandará que o nn,~ucntc oilcn-'('~t pront (la falsirla<k.

no prazo de tres dias;
I I. Findo este, terá a parte contraria pra:w ig11al pat·a
contestar a arguição c provar sua contestaçfít);
IIJ. Conclusos os autos, o juü~ poderú onlt'nar :1s cl1Ji ··
gcncias que entender, e decidirá definitivamente;
IV. Se a decisão fôr affir:mativa, mandará 11 iuiz deselltranhar o documento c rnndtcl-n. com 11 proe(·~~~): ~10 \Jinisterio Publico;
V. Se a falsidade não f ôr reconhecida. prosq~11id :t cans:t
seus termos, independente de recurso.
Paragrapho unÍC'(l. () jui;. pt')(ll' proc('dt'r t't-<>./.iláo :'L \'fTili<'ação <l.a falsidade.
Art. 93. Qualqut·r qul' sej:t a Jecisãu. não far:i caso inl-·
gado contra posterior processo de falsirbde. ci\·il 1 'll criminal,
que as p::1rtes possLml prnm0\"<•r.

TJTlfLO I\'
Da prisão e da liberdade provisorin
CAPITULO I

l>a

pri~ão

en1 flagw·anh·

Art. f)4. Qualquer pessôa pôde e as autoridade~ polici:tc:.=::
e sens agentes, o~ auxiliares da força publica L' os ofllciacs de
justiça devem prender c levar á presença da :mtoridaoe todo
aquelle que fôr encontrado commettendo c1·ime, ou contravenção punida com pena de prisão, on emqtt;tntn f Oi~<' lwrsegnido pelo offendirlo Ott pelo clmnor publico.
~ 1°. Apresentado o preso :i autoriclad.e, ouvirú estn o
c·onductor e as testen1nn has que o ;1compan h arem, e :interrogará o accusado sobre as arguições qt1e lhe s~in feitas, de11cs
indagando o logar c a hora em que Sl' tenha realizwlo a infracção, lavrando-se de tttcln auto por 1.oclos ~tssignado.
§ 2". Resultando rlas respostas sttspeitct contra o eün(luzido, a autoridade mandará rccolhel-o á pris:t.o, excepto no
caso de se poder lh·rar solto, ou de se adrnittir fianç~: e elle a
cler, procedendo-se ~1os ados f-itthsequentes d<~ in,·cstigação po1ici<tl 01.1 juflieia 1, se par:' is~-·o a nwc;m:: at11 (lrldad (' fú1· ('fllTipctcll te:
se. porén1, n:1o o {ôr, l'n,·i:n·{t o pn·~:o. ,·ont <l :mto hvraclo. :i
:nltoriclnclc CJ1H' O ~Cj~t. :l q1t:tl l11'<1 'Clkr:Í. nC'l;; j',·q·m:t ]ll'C'SC'1"Ínl:l
nest c· artigo.
~ 3" ...:\ f:t H.[l (1e t.estC'mnn has pt-r·sl'tlcÍ;H'S d:t infnte~ilo
nfio inl!W<~C' dl· ser l:t\T:~<ln o :'1th• 1k fl:t!~r:•tt 1 1'. lt1:t"~. 11cssc caso,
1
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c:orn o conductor, deverão assignal-o duas pe~son~. pelo tnenos.
que hajan1 tegtemunlwdo a apresentação clo preso ú :mtoridadc.
§ 4". Quando o éH'<'usado se recusar a assignar o auto de
ll<Jgrante. rm nüo saiba ou nüo poss1. assignar. sed. este :1ssi.~:11aclo por duas testcmunh:1s, qtte o tenham visto lavr<lr.
Art. 9;). Quando •, fado fôr praticado (~111 presença da
:ltttoridadc, m1 contra :t n1esma autnridad<', no exercido d<"
sw1s funcçi•es, dever:!•, C(msbr •lo anto :1. n:ll·raGão dc~~se
Ltetu, a \'o:~. de prisão, as ckdora<,~õcs que Jlzer o pres<J c os
d.epoimc11Los (hs te~ü:mm1has, sendo tudo assignado pela autoridade, pelo preso e pelas testcmunlws, t' remettidn incontinenti o processo <lo juiz cornpdcntf'. se n:ln o f{'!r a :Httorid<ldt'
<ll1C conheeeu da prisão.
Art. 0 (). N:1o l1an·wlo :ltltorid.::tJl~ no Jogar <'111 qttl' SC'
l IYcchwr :1 pri~:1o. ( 1 ccmdtwt(lr aprcSL'llt.:Jr:i inmH·, li~ttnnwnk
•, preso :'tquclla lflll' lic;tr mais prnxima.
Art. C)/. Nos casns em que o réu se livra solto. a aul oridade, a que fôr apresentado. fará lavrar o auto flp prisfi.o em
flagrante e porú n preso em liberdade, intim:11Hlo-u a comparecer, 110 praz(.J que lhe marcar. pernnte :1 :1t1 to ri' ln•lc eom1H,:Lcnte, sob pena <k revelia .
1
• \xt.
<>~. Dentro (k 24 horas depois da pnsao, sed. dada
:11) preso nota de cnlps, assignada peb atünridadc. contendo
', mo ti vn da prisüo, os nomes <ln accusador c <las testemunhas·.
:\rt. 99. Quando o juiz competente para n processo
n'rilicar cl.n auto de fla~rante que n crime foi pr[!Lic:1do par:1
(·,·itar mal mninr ou ('TJl legitima defesa, pód.c. clcpnis de ouvir
o l\1inisterio Pnhlieo, conceder ao rl-u Jihenladc prodsori;l,
lllcdi~11Ü.P 1c·rmn de con1parecimento a torlns os rwtn:< cln pro(·e:;sn, ~:nl • pc•Jw de fic:1r l·ll:t ~f'm effcitn.

CAPITULO II

Da

pt·i~ão

por mandado do juiz

:\rt. 100 . . \ pnsao preventiva pt'>cle ser <kcrctada em
phase d:1 insl.rucção criminal, por mandarlo cscriptn
<lo jui/. da ins1Tuc<;fio. cx-(~f]irio, a requerimento do 1\Iinistcrio
PuhJicn ou elo queixoso, on mediante reprcscnüH;<in (ln :l\ltnrirbck policia]. concnrn·ndo os seguintes rcqui~ii nc;:
f. Prova plena <lo facto criminoso;
II. Indicio~; \'(·lwmcnlC's <k culpahilidack, resultantf's
fl,,~~ depoimentos de dn~1s lt·,:tcnmnkls. pdo mel!(•·-·.. rlt' <lPqu~tlqucr

nu <k conlis~:1o .
.Ar!. 101 . .\ pris:l.n pn·\'('tl1 Í\'[1 L- :mtori?:adn cmqnan1o não
prt•':crr·nT a :J('(;iln pennl:
I. ;\;os t'rinu·5: in:tflan<~m·cis;

c illllt't1ios.
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II. Nt)s cti1rtes afiançaveis, quando se apurar no processo

que o indiciado é vadio, ou sem domicilio certo, ou já foi con

4

(lrmnado pot sentença que haja transitado em julgado.
Art. 102. Se o réu espohtaneamertte se apresentar á autoridade, para confessar o crime e entregar-se á prisão, lavrar-se-á
ntn auto, no qual ~crão tomadas as suas declnr;t<;õPs, p<:ltqt'l e
<lttas testemunhas, que com elle o assignarão.
~ 1". Se a confissão fôr feita perant-e a :111toti<lade pn]icial, esta logo temetJcrá o auto ~1 ( 1 _iu i i; < ·on1 p( ·!r-1!1 e p~11·:1 cb' ·
liberar sobre a prisão preventiva.
§ 2". Se feita perante o juiz compC'lcnte para n procpssn,
este orrknaní qttc o nttlo lJH' ~~~'.Í;l <'<111<'111'~<>. p:ll'[l <I 111c:~t1Hl
fim.

§ 3". Se do auto se verificar que o ninv foi pratica<lo
para evitar mal maior on em 1cgi1ima dd<·~~~. o i11i;r, lll"!lce<lr'r;i
11:1 f/mna do art. 99.
Art. 103. O juir- pó<1e denegar a prisfto, quando, por
qualquer circurnstancia conslantc· <los atttos, ou pela profl~s~o.
comlic,~ões de vida ou intctcsscs :1 que <·st/t vinculado o itHliciado, ptestm1ir que este não fuja, c não haja probabilidade de
que, por intimidação, tentativa. de peita. subo1·no ou cnnup~.~rto
ck testemunhas ou peritos, pos~a o in< lici:1< lo pl'rlttrlxtr a
marcha do processo ou destruir as prov<1s.
Paragrapho uni co. O jui?.: pó de revoga-r <·ssa decisão em
qualquer tempo, desde que se mudifiqucm :1~ <'<J11<1i<;il('s c~;Lt
h<'ll'cidas neste artigo.
Art. 104-. Decretada a pronuncia ou a condemnação.
ordertatú o jtti?.:, salvn nos caso:~ em que os n':u~ se livnt11) so11<'~.
a prisão, expedindo para isso o m~ccssario m[tmbclo.
Art. 105. Nos casos ern que compete ú attlorid::~de decretar a prisão disciplinar de seus subaltcrn< 1S uu scrventnarios de justiça, fal-o-ú pot meio de port ~Lri:1. ela flllal f:níi.
cunstar detalhada e fun(lamcntad<lllWill<: :t'; 1':J?(:í<'~~ < lv :wt u
1 ~ o Lem po da prisão.
Esta disposição é extensiva aos casos l'lll qu<', :~qr.ttndn
a:~ leis civis, couber a prisão a1 lmi11istr:1i t\'~l.
Art. 1Oú. A prisão al1minishatiya ~·.e < brú:
L Quando requisitada pelo juir- f'ompd C'ntP cnntrn os
que dcven1 ser presos <'tH Yir!.tt<k ,tp ':c·nl1'11C:I d\'t'l, Olt pn1·
<>ff<·it os civis;
fi. Quando requisitada coni ra o;:; respon::an·is p:n·a eOJIJ :1
Fazen<ln. Publica, remissos ott nmis~r)s <·rn cnl rar para (IC~
cofres publicos, com os d.inlwi r• ,,~ a :·.t't1 !';I r~'( 1. p:t ra <'otllp<'1111-os a que o façam;
I I I. Q11ando requisitada por cnw:nlc·s r·;.; I. r: 111geirn~:. a l·cspeito <los subdit.os <le sua wH;::ío, qur· d('. :1m S('l" pn~sos
con1o de~:crlurcs dn n·~:pc'di\·:t lll:Jrit!li;' ,j, "ll•·tLt ou Jner-

cante;
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IV. Quando rcqnisita<la por extradicçã.o entre Estadn c o
Disf.ricto Federal.
§ 1°. Para effectuar-se a prisão dos responsaveis fiscaes,
a :mtoridade aclministrati\ra a (teprecará por oflicio ao Cheft•
d1~ Policia.
§ 2°. Aos consulc·s será communicar1a a cffectivida<lc ela
pri~;fío <los lescrtores requ i si t ndos, cuja ddcnçil.o niio pc'li lr·
• l11 r:11· al<~m de trcs meses.
§ 3". l~ffectuada a pris:io de criminoso em Yirtudc~ de
<

JW'l.idn dt~ t"dr;Hlic•;;-1•', ~·t-r;Í posto (Í llisposiçfío do g:o\'C'rtll'
i 'tl!tdrantc.
~ 4". Os que furem presos ú requisição de ~wtoridndc
c·i\·il ou administrativa llcarfí.o á sua <lisposição, ~lt( que por
<·ll;ts sejmn entregues ao juiz criminal, quan(lo se tenh:1 dc•
1,r• wedcr na ft'>rma das leis pcnacs.
Art. 107. Para que seja legal, o mandado ele pris:l'' 11<'\'<'

forma11<ladc:-; sulY~Lanciacs seguintes:
l. Ser expedido pu r juiz competente;
[L Ser lavnu lo por escrivão c assignado pelo juiz;
TI L Designar a pe~sôa que tem de ser presa, por ~:rtt
nome, ou si.~n~ws ~[11'~tdcri~t.icos, que a tonwm ~nnlwcid:t d11
r·\( ·cu to r;
fV. Declarar a infrncção penal que motiva a prisfi.o;
V. S<T <liridrl.l) a qttem tenha qualidack para <htl"-11w

r',lll1r·r as

('~rcur,ão;

V I. Declarar qual o \·alor da fiança que houver sido :1rhiqnamlo se tratar <le crime afiançavel.
Art. tog. O man< lado de prisão será passado em dnpli<"at :1.
() executor <'ntregarú ao preso, logo depois da prisão, um t lo~
<'Xcmplnrcs, com dcclara~·ão do dia, da hora c do ]ugm· em
que cffcchtott a prisilo, c exigirá que declare no outro havei-o
li'<"C'bido: recusando-S(' o preso, lavrar-se-á auhl assigWttll>
por dua'; tc~.;temunltas. Nn mesmo exemplar cln mandado, n
din~cf.,;r <la prisfto passarú rt'cibo cln entrq~n clt) pr~·~;r,, t'<illl
.J,·c·lanu;ilo <lo dia t' da hora.
Art. 10l). Os mandados de prisão expedidos 1wln~; inizt"~
r·riminac~ ~üo cxequiveis em todo o Districto Federal.
i\rt. 11 O. Quanclo o delinquente se achar fóra do Dis1rid.o Federal, a prisfí.n scr(t pedida segund() < • t1i~~pld;o na
h-i qtt(' rq~11b a extradict;fí.o interestadonl.
Art. 1.11. O executor deve fazer-se conhecer elo rétt c
apresentar-lhe o manàacl' 1, intimando-o para que o acoml':mhe. Prvt'nchid(ls l'SScs rl'qllisito~, enf <~nckr-S<'-:Í ft·iLt a
l''·i<t.o.
Art. I 12. Se o r<'-o 11iio obe<kcc c procura c\Tadir-se, o
~~c·cutor 1em o direito dt· <·Jnprcgar o gr(tt1 Jc J•;rç:t necessaria
! 1 t r:t <-'ffe._· Lu~~ r :l pri: ~- ;-tCt.
f r:ula,
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Art. 113. O executor tomará ao preso qualquer arma qtte
comsigo tr<lga, pa,·:t apresent:ll-:1 no jl11z qtH' 14rdenon :1
prisão.
Art. 114. Se o réu resistir con1 armas, o executor poderá
usnr daquellas que forem necessarias para a sua defesa, e, em
L1J caso. o fetimento ou a morte elo réu t: jt1stificavel, provancJo-se que. de ontra m:1neint, c:orrh ri~~<·n :t <''j~1encb do C"~C'
cntor.
Paragrapho unico. O auto, que den·rú ser Jayratlo, é
formula essencial p~-1!:1 :t \·erificaçfio cl:t re~istencia e prtrn
prova da 1egititnidnde do~ re~~ursns crnprc~:t<1n~: p<~lo exec11tor.
em defesct pror,ria.
Art. 115. A di~~posir;fto do artigo :nJtE'cech•n (.c :tpplica-se
<t quacsquer pessoas que. chn_mmh:ts em ~eu soccorro pelo cxect1tor, prcsta,.em awdlio :í di1igc:neia. Do nw:~mo 1nodo c sob
as mesm:ts condições do :trl igo antecedente. ,~ justificaYf'l o
ferimento ou a morh· tlos qn(· .':ljudarem ;' rc~i~tcnci~1 ou
i f'ntarenl tirar o preso do poder do e:.:::ec11to•·.
Art. 116. A pri<t<l 1''"1(• ~·(•r fei1~, ,.,n q1t:tlq11t'l' di:--1 r· :1
qtw lquer hor:1.
Art. 117. Se o réu entrar etn ;tl~mna ct~~ t, () e~:ccntor intilnará o dono ou o morador para qm· o (~1'tregtt(', mostrando-lhe
a ordem de prisão: se inunediatament~· •1fto fôr <'bedecido, o
cx:ectttor convocará duas testcmun h as. '·. ::c'tll:1o <k di:1. en h :n·:'l
:~ força na cas::1. ~trrnlT!ban<lo as porbc_;, ~;e pr<·l~i~o fôr.
~ l''. Sendo de noite, o executor. depoi~ cb 1ntilnação ao
dono ou ao n10rador rl:t l'8.S~l, se n;-tn Wr nhcJccido, tnmar<-1., ~i
·dsta elas tcstemun hn~:. t ochs as sahid:t~;. tonw ildn :t casa inc?~tmica;el c, logo cpw :l1n:tnhc<;<~, :tH<llllll~lr;i ;1~ porl:ts f'
br;tra o reu.
§ 2°. Sen1p1e que o dono ou o morador ele lllna <:asa,
onde o réu se tenha occnlt8do, reeus:tr entrC'gal-(l. será levado
(L prC'SC11Çrt do jniz. ]':Jr;t ~<~ pnl('pckr <'un(r:t c•lle. ('01n0 fôr dP
direito.
Art. 118. Sem ordem escripta <b :1111 nric h· ll· c·c nnpt'tenk,
pessôa nlgun1a serú recolh1da á prisfí.o.
~ 1°. A falta, porém, da exhihi\.;-:iu d:1 ortlem cscriptn
não impedir~í a prisão do 1ndiriado c·111 c·,-i1lll' in:Jfi:-~nc;~rn~l,
quando fôr notoria a expediçfio dclb.
~ 2°. Neste caso, o preso será n·nwtt id(l inltlwdiaknnente
:í :mtoriclade que ordenou a prisão.
Art. 119. Nos casos <le pri~:To p:,r 111:t11d:tdn. :1 duplieat:1
<1e~~1 f' servirá de nota de culpa.
Art. 120. Os agentes policiaes (lU cll"l1eütes (k justiç:-t. do
Distrido Federal poclcr:1o pcnctrnr no t crri lnr1o do EsVulo
dsinho, qmmc1o forem no c1wal~~o ele l·rimino~·)~;. ntt ele coisas
obtidas criminosamente, devendo :tpr<·sc-nhtr-~~C' :í. C'ompctente
autoridade loc::tl, antes 011 dc·pois ele c·rFC'<"i \l:ttla :1 rliligencia ~
conforme :t urgenci:t clesta.
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§ 1°. Entender-se-á que o agente policial ou official de
1ttstiça vae en1 segniJnento de um réu ou de objedo~ criminosamente obtidos :
l, tluamlo, tendo-os aYistado, us fôr segnilld') st>m illLer·
ru p<;ão, ernbora depois os tenha perdido de vista ;
· II, quando alguem, que dev~1 ser acreditado, l' pur cir('tllllSÜIHehs verosimeis. o infonn:1r <leque o r~u ou objcdos
p:tSS<lrmn JlL'lo k'g:11· lw pouco tctnpo, <·um dcl.ermin:1cb
, 1irccçfto.
~ 2". Quando, porén1. ~~s autoridades locacs tiverem fundadas razões para duvi<lar d<l legitinüdade <las pcssôas que,
nas referidas , liligcncias, entr~tre1n pelos seus districLos. on da
legalidade dos n1and<J.dos que apresentarem, poderão exigir as
l'rovas c clcclara~~õcs nccessarias dessa legitimidade, f:1zendo pôr
<·ttl custodia <' <kposito <!S pcssôas c cous"~ q1w se lmst·:m:m .
. \ri. 12l. Cu.mo simples indieimlo!-> e1n crimes cm1mmus,
nu 110 c~1 so de proJnmcia, serão recolhidos ás forl;tlc7.as ou
q11;11·tcis. á disposiçilo <bs autoridades ciYis .
r. ( )s 11li11b.res de tl·rra c mar, <la adiva lltl da rcst~rva ;
I J. Cls que tenham Litulos scicntillcos por qtt:tlqucr da:;
f;" Ldd;tdcs ~~11perion•s da Rcpnblica;
lll. o~~ offieiacs d:t cxtineta Guarda Nacio11;d, da Policia
\ lilit ar ou do Corpo dl' Bombeiros.
1\'. Os l'l'SJ'<lnsaYcis por crimes de impn·ns:1

CAPITULO III

Da liberdade provisoria, cotu ou sc•n fiança
Art. 1..?2.

Nin.~ttcJH puderá ::;er leva<lu ;Í. pris:l11 uu

11clla

(Jd.ido:

I. Em casu de infracção penal punida

[]f)

maximu cow

Ires Hll:'Ses de pdsfiu. :tcompanhada ou n:lo <lc outra pellé!

lI. Qtw t )(i o a pena não f ()r restrictiva da libenJ adt ~ ;
lil. No:.; casos previstos no art. 99 de~·i-.c Codigo :
LV. Se prestar fi:m(.~:J. nos casos em que a lei :1 pcrmiLLl'.
§ 1'·. Com excep~:úo apenas dos casos previstos no n. IV
de:-;Le artigo, o indicj;l,lo se livrará solto, 1n<lcl ,cndentemeute
de fiançél, sak() senclo y;ullo (Cocl. Pcn;ll, ;1rt. 39()) ou sem
dumic11io eerto.
§ 2". I~ consi<lcrwlo St'lll domicilio certo o que nüo mostrm·
Ler fixado em qtw lqucr lJ<lrte do territorio nacional a sua habi-

tação ordirwria e pennanente, ou que não estiver assal::1riado
nt1 aggreg[Hlo :1 ;1lguma pessôa ou familia .
.:-'\rt:. I 23. ;\ fianç~a não será concedida nos crimes cujo
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maximo da pena fôr prisão pur quatro anno~ c nas mf rc1cções seguintes:
I. Furto, inclusive apropria~;uo iudebila, de va.lor cgtwl
ou excedente de 200$000, furto de anirnaes mts fazendas, pastos
ou cmnpus de criação on cultura (Cod. Penal, arls. 330, § 4° c
:tH; cl.cc. n. 121 de 11 ck novembro <lc 1X92. art. 3; dcc.
11. <i:!.g <le 28 de outubro <k 1R9<), :1rL. 2, li.S. l c:!);
lJ. Tnc<·n<lio de pl:tntação, colheita, lenha curLaua, p:tstq
c 1 ~:Lml Jo lc fazen< la <lc cultura, ou cstabclccitn(~1l.lo d.c cria~;~il',
matta ou fluresta, pertencente a 11t1Lrcm (Co< L Pcn;t1. :trl. 1·1 1;
rlc<·. n. 628, art. 2, n. 3) ;
I r r. Inundação de propriclbdc alheia, prO\'( lCada ou expus La
a esse perigo pela abertm·a de comportas, ruptura de rcprc~a.
;t~.:ttdc, aqueducto, destrniç:lo <lr~ di<lUe uu qn:tlqucr ottLra
ddcsacummum (Cod. Penal. ~trL. 1•U; dcc. n. 6~~. arl. :2, :~. 3);
lV. Vcmb ou expusiç;l.o lÍ. \Tilda <>U tni'li;lG~<j::-Lu de SltL>: J<Juda venenosa, sem legititna ;mtori;,açüo e ~;ern a:~ fonn~t
lid.adc:-; prescriptas nos rcgubmcnlos sanitariu~ (T>ec. n. 4. 29,1
de 6 de julho. arts. 1 c~ 10; <Ice. 11.. 11()()<) clr .; d~, :;clcnlhru
tk 1921, art.. 8);
V. Substituiç~to, cllll>u~:t ott dulus:t, l'l·\o plt:mnaccut ic·,,,
de tne<licamcnto, alter:l~;ão de rcccituario IJI \ r:walt~t Li vo, ou
cmpregu de rne<lic<Jmcnto alterado, llquc 1111 Jtã(l comvromctticla a saúde ou a vid<t da pcs:./)a (Corl. Pcn:tl. ;q·t. J(i()·
'kc. 11. 3.987 Jc 2 de janeiro Jc 1920, arL: 13, § .)) ;
'
YJ. Corrupção ou conspurca~:ão ele agua 1>otan·l, <lc nsu
nnnmum ou particular, de rnodo a tornai-a impossível de beber
IIH nociva á saúde (Cod. Penal. art. 162; dec. n ..l987, art. cit.) ;
V.1 I. Alteração, falsificação c exposição de substancia
destinada á publica alitncntação e de bcbid::~s, resulte ou nfí.o
morte ou perigo para a \•ida da pcsst)a (Cud. Penal, arts. 163
c 164; dec. n. 3. 987, art. cit.) ;
V 111. Lenocínio (Dec. 11. 2.992 de 25 de setembro de
.1'>15, art. lo; <lec. n. 4,.269 de 17 de janeiro tlc 1921, art. lO);
.l\J:t. í 24-. Os que forem accusaclos (lc duas ou mais ittfracções afiançavcis, ainda que a snmn1a das pe1ws exceda
u maximo de quatro annos, poderão prestar llan~~a.
Art. 125. Não será concerlida a lianç~t:
L Ao accusado de ü:~ntativa ou cu1nplicicladc nas infracç<ic:;
cspcciftcaclns nos ns. I a VIII do art. 123;
I I. Aos que houverem quebrado a fiança <·onccdida pch
mesma infracção, de que ainda nfí.o estejam liHcs ;
1Il. Aos vadios ou sen1 domicilio certo ;
IV. En1 caso de prisão por mandado do jui:;; clo civc1, ott
de prisão disciplinar, administr'ltiva ou militar ;
V. Aos que já houverem ctnnpriclo pena de prisão, por
cffeito de sentença por crime ott contravenç~r'.
Art. 126. Não é exeqnivcl o manclarl1' <k prisão pur
<
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crime afil:!Jlçav~l. se delle não constar o valor da fiança á que
fiea-·suje.it0 o réu.
A.rt. 127. O valor da fiança será fixado pela autoridade
que a co~ceder, de accôrdo com a tab~lla estabelecida nas
leis vigentes.
Art. 128. ParÇL determinar o valor da fiança, a autoridade
attenderffi. c;to maximo do tempo de prisão em que possa incorrer o réu ; e, dentro nos dois extremos, indicados na lei,
:fixa:rá o valor, tendo etn consideração não só a gravidade do
damno ca\ls~d.o, como a condição de fortuna e circumstancias
pessoaes do réu, e ainda a importancia provavel das custas,
até final julgamento.
Paragrapho unico No caso do art. 124. a fiança será
arbitrada d.e accôrdo com o maximo da pena de cada uma das
infracções.
Art. 129. A fiança será tomada por termo. em conseq~encia
do qual será dada liberdade ao afiançado, ficando este obrigado
a comparecer em juizo, todas as vezes que fôr intimado, para
actos de investiga~o e instrucção criminal, e para ju4,cram.ento.
Paragrapho unico. Em cada juizo criminal, ou delegacia
de po}içia, haverá um livro especial, aberto, numerado e l"Ubricado pela respectiva autoridade, no qual o termo de fiança
ser-á la"V-rado pelo escrivão e assígnado pela autoridade, pelo
afiançado e por quem prestar a fiança e por duas testemunhas,
extrahindo-se certidão desse termo para ser junta aos autos.
Art. 130. A fiança será sempre definitiva e prestada por
meio de deposito em dinheiro, pedras e metaes preciosos,
apolices e títulos da divida nacional e municipal, ou por hypotheca inscripta em primeiro logar.
Art. 131. Quando não fôr possível recolher logo ao Theso.uro ou ao Deposito Publico a importancia ou qs objectos
dados em fiança, o deposito será feito provisoriamente em
mão do escrivão, devendo, porém, ser removido, no prazo maximo de 48 horas, para o Thesouro ou Deposito Publico, sob
pena de suspensão e responsabilidade do escrivão.
Art. 132. Em caso de prisão em :flagrante, é competente
para conceder a fiança a autoridade que fizer lavrar o auto e,
em caso de prisão por mandado, o juiz que o expediu e, 11Çt sua
falta, o seu &Ubstituto legal ; não sendo este encontrado, o
Chefe de Policia, ou qualquer dos delegados, processará
a fiança, reme"ti;endo com brevidade os autos á autoridade
judiciaria competente.
Art. 133. O Ministerio Publico, sempre que estiver presente, será previamente ouvido no processo ; e, n~o estando
presente, t~á vista dos atttos, depois de concedida a fiança,
afim de recorrer da SUÇt concessão ou do arbitramento, se
ass4D o entender, ou par:;~. :reclamar o que convier á justiça
publica.
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.Art. 1J I. A fiança póde ser prestada en1 qualquet" termo
do processo, emquanto nfio transitar em julRa<lfJ a sentença
conde1nuatoria.
Art. L35. Recusando, ou demorando a autoridade policial
a concessão da fian~a. poderá o preso, ou algttcnl por clle. prestai-a perante o juiz cmnpetentc, tnediantc sitnplc~ pet.içfí,n,
Jccidindo estl-, depois de ouvida aquclb autoridade.
Art. 13<>. O dinheiro c o~ objedos datlos <.'tn fiall(.~a lica1t1
sujeitos ao pagmnentn das cnstas. <la indcmniza~;;"io do <la1nno e
<la 1nulta. quan<lo o rót ft,r e<11Hkmn:Hh111<1r ~;l~111ctH;a 11aS~<~da
em julga<lo.
Art. Li i. Se a fiança fôr dedarad<t sem d(eito. 1t1 pas::;ar
em julgado a sentença, declarando o réu absolvido ou cx:tineta
a acção penal, serão restituiclo:-: os ohjcd(ls. que :1 consliLuiram, se:m nenhum deseonto.
Art. l3H. I~ c.x.igivcl o rdon,~o <h liatt<;:t :
I. Qnant1o a :ntlorid.adc tom:11· . por l'tlg;t1HI, li:ttH,~:t itlStdlicicnte ;
lI. Quando hou \·er depn:cia~~ào maLL'rial ot1 1•crccimen to tlos
hc~ns hypothecados, c 1lepreciação dos metaes ou pcdrasprccios:ts;
I1 f. Quando fôr inn0\7éula a dassifica(;iio 1 lo 'klicto.
~ 1". Proferida a senten~a condemn;ll.oria. l'll1 cujo processoo1·éu se defender solto. pfH' fon_l~:t <la fiança que prestou,
devem prevalecer os cffeitos desta, C:l'lll q11:tlqucr n~for~,~n,
desde que o réu appellc <la sentença.
§ 2". A !\.anca ficará sc~111 c{fci to c f> r l-u svr:i rC'colhiclu
<.i pri~ã.o, se nãoja n:fqn.~ar qu:md<l rllt' 1'\igido. 11;1 conformidade deste artigo.
Art. 139. Julgar-se-: i qudmtda a I ianc;a qttando <, n~u.
depois de legalmente intinl<Hlo c sc!ll a11egar mnt1,-o justo.
deixar de comparccl'r em juizo. 11or si f)lt por :~cu procurador,
ou quando o réu. na ,-igc1H'ta d:1 tianç;t. pnticar outra
q11alquer infracção penal.
Art. 140. Se 1' julgamento, e111 que foi dcçlarad;:J quebrada a fiança, vier a ser rcfnnn~ulo. csht, :-:uhsistirú em todo:,;
os seus effeitos.
Art. 141. O quebramento dn liaiJ~a importa na. perda
da 1netade do seu \-alor e na captura <lo réu. proseguindo-sc,
entretanto, á sua fL'\·clia, nu proces~n c ittl)·~uncnto. cmqu:wto
não fôr preso.
Art. 142. O réu perde a totalidade <lo ,·~dor <la Jiança se,
tendo sido condcnmado p()r scntL'lH,~a pa~:s::d:t t'tn julgado,
fugir antes de ser preso.
Art. 14.~. En1 ca:-:o <h~ 11crda d(' fimH;a, serú o seu valor
recolhido ao Thesmu·u Nacional. depois ele deduzidns as cttst:1s
c mais encargos a que o réu fôr conden1nado.
Art. 144. A fiança sú poderú ser lcvanbd;t dcpuis de passar
flll julga<.lo a sentem;a final.
f
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Do habeas-corpus
CAPITULO I

Do hahcas:=corpus cnt ge1·al
.\ri. 1 L";. Dar-se-;'r habeas-corpus sempre que algncm
:-:tdTrcr. uu se aclwr em imminent.c perigo de sofircr \'iokncia
• n1 cO<-ícÇ'úo, por ill<:galidwlc on abuso <k po<kr.
..:\rt. 14<,. Podem pedir habeas-corpus :
I. <2na1qtter lJl~ss•\:t, nacio1wl ntt cstran~eira, e!ll ~;ett
fa\·or ou (1c outrem ;
I L O l\ linistcriu Publico .
. \rt. 14i. i\ pdiç:J.o de habeas-corpus 1lcvc conter:
L O nome da pcss(>a que soffre ou est:t ameaçada de
:_., >Jln-r \·iokncia ou cuacç;i,o c o de quem é clella causa on autor;
ll. .\ <lcd:1r:H;:!o 1la espe('ic de constrangimt~nto que soffrc:
111. Em c~tsu (I c :nne:wa de violencia ou 1 lc <'oaer.ilo, as
' ; 1;JH...·~~ do svn Le1nor ;
_,
f\r .•\ assign:ü11ra llu üupctrantc c a dcsigna<,~úo da rcsidcnci;t <leste c de <Lill'll1 :1~~~i~~nar :1 sctt r(lgu, pnr 11:"lo s:tl)(r 011
J

11:lo p1ldl'r [;t/:c-1-o.
~\rt.

l+S . ..:\ prisfto ou ··onstrangimcnt'1 <'Ulísider:t-sc illcg:tl

··nt qualquer dos sq.;uintes casos :

I. Chtatldo 11:-to houver iusta caLtsa intrinscl·a lltl
l':drinslT~l, -isl(l t:, l.>or prd<...Tição. de formula sttbsLancial;
I J. Uu:tncl•J o pn<'Ícnte cstiyer preso por mais tempo do
qttc dctermin:1r <.r lei. c•u c1n <'01H1iç,:Jcs c lognr n;[,' prcvj~.;to::;
'•tt improprios ;
I JJ. Quan<lo a :l.nLoridaJc, que dctt a onknt. n:"lo tinh~-t
' ( •tnpdcncia p:na (lr<lenar a prisão, ou o cutlsLrangimcnto .
•\rt. l ~<). l)odc ser concedido l1t1bcas-corpus. :1Í1tda que já
tenha haddo scnkiH,~:t de prommcia ou <lc <'r>tHll.'lllll;r~.~;i,f), no;;
:~l·guin !e:;

c:tsos :

~·nnsl itttir infrac~;;l.o
1ll'Jl;Jl;
1I. Qnando :-t ac~;;1o ou a condcmna~·{io cst i n~r prescripta;
I J I. Quandu n procc:-;sn fôr nlanifesl;lmcnlc nullo :
f\'. (]tl:tlldfl U jttiz <JlfC proferiu ~~ ~l.'11lcll~':t rtw itlf'Oll1''\;(<...•JltC.
Art. 150. Se a se11len~~a. concedendo lzabca.h:orpus, reco-

I. {]u:mdu o Lwtu imputadu ll:to

11

hecer a nttJlidadc tlo processo, :será este reJll)\'ttdo lN jui?:o
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cotnpctente, supprindo-sc as formalidade:; que lsnham sido
omiUidas.
Art. 151. Onlenada a soltura do paciente c111 viriw1e de
habeas-corpus, será condetnnada nas custas a auLoridach~ que
determinou a prisão illcg;tl, sc1nprc que se n.:rif!ear mú fé ou
abuso ele poder.
Paragrapho nnico. Nestes casos serú rc.:mcl.tida :tu l\lini~;
lcrio PuhHco cópia <bs peças ncccssarias, 1•ara ser prumovicla
a re:-;punsahilidadc ela autorid~~<lc, sem. 1n-cj11ir.o da :w<.~fln p:trtietthr que p< 1:~sa competir ú p:1rtc olfcudi<la.
i\rL. 1S2. O administrador da Jlris:lo, cscri,·flu, (lnici:tl
Jc jusUça ou autoridade }Jolicial que, de q11:tlqucr Jn(l• h•, eJilb:tr:l~·;w ou 1)f<1Crastinar a c;qJcc1i~~Jo de 11111a ordc1n <k hCLbcus(:orf)us, as in(onnações sobre a c:111~~a da pris:ín, a u>wlw·~·;J.u u
~~l lrt'scnLac;flo <lo paciente, on a sua sol Lu r<t, scrú ntul L:Hlo pc1o
jui/- Clllllpdcnlc na qll:lllLia <le 200$000 a soo~ooo, ;dl-tn d:t:.:;
pcHa:_; em que inconcr, na [c'lrm:t da ki.
CAPITULO li

Art. Ld. Aprcsc11léHla ~~ 1't·f i<,~<io rk !t11k<1" ~-Mf'US, o jn_iz
comJ-~eteutc, vcrificandu que 6 caso <lcllc c que a Jwliçã.o :;c
acha devidamente in~;Lruida, n1andar:í i11lmcdi:l(:tlll<.'11k expedir
a ordem para que lhe seja aprcsc1t!adu o p:\('iu1k, 11u dia c lt11t'a
que dcsiguar, se estiver preso.
J.n. Em caso de dcsobcdic.:ncia, ~;crú t'XJ't~dido llland:ulo
dl: 11ris;l.o contra o ddcntor, que será pnwcss;trlo n;1 fúrma da lei.
~ 2'). Neste caso, o juiz competente l'nwidcnci:mi para
~;cr <J paciente tirado da !Jrisftu, pur 11ll'Íq de ln1~~~·;1, l~ ;qJITSl'lll:tdo etn juir.o.
ArL. 154. A auturidmlc jtHlici:tri:t, a '[11t'11' 1'1\r dirigida a
petição, fará, originm~imnentc ou em grátt < 1~.~ rc~c·t1rs1 '• dcHlt<J
lH·~; linlitcs da sua jurisdicção c compd<·1wi;1. p<ts~~:t1" <k Jll"n1npl 'J
a 0ril.em de habeas-corpns ilnpetrada, ~;cja qtwl f<\r a autoridade que haja ordenado a violcncia, 1 •n prctc11da c:-:ccutal-a.
J\rt. 155. Inclcpcndcntcmcntc rle pd.içüo, qual(l\1cr jui6,
:;emprc que 110 curso de um procc:;so, vcrifiqtw que ::t.lgucm
~~e acha illegalmcnle privado da sua li! H ·n l~t< k. 1 1< k, n-offio·o
mandar sol tal-o 1mmcdiatamc11L\.·.
ArL. 1.56 . .A concessão de lwhcas-n>rpus 1t;to pi:ic Lcrt\ll, au
processo, nem. obsta o ulterior proccdimcn lo judicial, que 11~io
csLcja em desaccôrdo con1 os fttlHhuncntos 11;1 ~~c11tcn~~a que u
conceder.
Art. 157. Havendo prisão, nenhmn 1notivo escusará a
apresentação do paciente, salvo nos casos scgu1ntes :
I. Grave enfermidade do paciente ;

*
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11. N<lo Ler <:Hluellc, a quem se attribue a ddcll!,:~l.u, u
1!;wicntc

sob sua guarda;
I fJ. Se o com parccimcntu f<'>r dispcnsad.o JICI!l juiz.
Paragrnpl1u unico. Se a falla de aprcscntas~<lo do pacie11Lc
j,·,r por motivo de cnfcnnidaJ.c, o juiz, se jul~·.ar nece:-;;;ario,
<kTeri ir no local em qnc o mesmo se encontrar, afim de pec;~.~~almentc vel-o c prodclcnciar, como fôr conveuicntc.
"\rt. 1.'1;( Será rcqtlisitaJ.a, sempre que f<'>r possi,·el. d:t
;ltiiPridade (ltlC or<lcnou a prisão ou deu causa ao <.\lW~lJ:tiiJ.',t·
JJJ\'1J.lu, j11Cormar;;-~o IK>r cscripto subrc os 1notin>s de seu acto .
. \rt. !;)<). O <.lctcnt~•r dc\TrÚ llccbrar ~'i urdem de qtll'I 1 l <>
)\1\.'ienlc csLÍ\Tr I>rcso .
..\ rt. lóO. O paciente 1 )(H lcrú ~lprcscllLar :td\·( •g;tdo p:t r:t
d··d11zir <> scn direito c, se fôr menor, scr-lhc-:í d~J 1 lll <111';Jdr!l·.
~\rt. J() 1. ~~~>Lmd.u em devida f<'ll·ma a pd i(.~:·1, •. mand:t r:í. 1'
jtti~ <ti.du;ll-a l' cxpc(lir a ll'·dem de hal:cas-r'III'J'IIS. p;tra ('(lJJt!':t-

rccimcn!u d,> p:tcicntc, com a nwior brevidade. no
it•.l Íinmcdi:tlo, <'OJH ]t,,ra 1n:;rcada.

tw·:;nto

.Ji:t <•lt

~ l". Ef'fcdll:t<la~~ ~~~; diligencias h:g;u_·~.;, c iitLl'ITo.~:~td'' o
p:tciL~llh', ~;l~ colllllareccr, o juiz decidir:.i dentro de ! I Jwr~r::,
J'fldcnd(} Jazd-o na mc~:ma auclicttcia, la\Taudq u c_;cri\<tr)
11

cumpdcntc !cnnu.

*

2''. Se a dccis;-tu fúr i 1111llcdiata c f a nmt \ d ;w p:tcicnLc
c c:~ te se achar presP, scrú Jogo posto em li! >crda(k, salvo se
da infunn;tr.,~;To prcstad:t pelo detcnt o r constar <'ut ro moi i\·1' de
~ :~".

<2uawlu, J IC!' •:) docutnentos ~tprescllLados, se n:eddcntcmcntc a illcgalidade do constrangimento, o
jtiÍY-, a quem se ünpcLrar a ordem de lzabcas-corjnts, 1HI:kr;i
'11'1 lcil<t r a immcdiata ccss;u,·:1o do constrangimento.
§ 4". Se a illcg;t]jdadc <kconer de dassifica~~<-to d< > Ltd()
iJJtpttlad,), poclcrú o jui;-: ~t<lmittir o paciente a prc:-:tar fi:u1~,~:t
pnantc clk, nos c:tsos c na fôrma da lei, 1-cmclL~nd<1 o:;
,r,.,·ttmcnLn:~ á ~mtorida<lc competente para o J>r<wc:-:so.
§ S·•. No caso do ~ 2", expedido o a]yarú de soltur;r,
:l: ~:i~~n;tdo I>clo j11ií~, scr-lhc<to os autos concluso~:. 11;rra ftiiHia11~~·nU1r a sua scntuwa.
~ Ú''. Ncg;tda a" S()ltttr:t, de,·edt u jui~ q-:u:tii!lci I c~ f11111 hIJJ!Jil<tr :t sua scnicll(~a.
:-\r!. 161. Se a ot~lcm de lwbcas-corjnts f<'n· t'lllll'l'did:I p:tr:t
,.\ ilar a1nca~;a de Yiolcncia ott coacç;to, ou impedir íllcg:tli<hdc
<!I r al>u~() de poder, ao paciCilLe scr:'t dado 11111 s;th·u-cundttd.u,
]I:ISSado velo cscriv;lo C <tSsign~Hlo pelo jui:0,
•1 lSt 'IT(I( b:~ ;r:;

('!!IJIJcccT

1

<

'li:;] HlSÍ~iics prucessuacs <lo artigo precedente.
Art. 163. Em caso de compctencia originaria da CúrLe
<k ..:\ppcllaÇfto, scrú a petiç:1o <le habeas-corpus apresentada ;10
~t~\'rctario, (111C a cnYiará, com a maior prcstc:0a, :10 presidente
,!:1 Cam~tra Criminal, que primeiro se reunir.
~\rt.

Hí l. O 1ll'l'sidcnk, \cri ficando pertcncl'r a uwlcri:t

lRO
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da peti~~5.o ú con1petcncia da Ct')rLe, rcq uisi Iará innucdi::ttamcnte da pessôa indicada como coal'Lura as informações a
respeito dos factos allegados, com o prazo de 2-1- horas, contadas
do momento do recebimento da requisição.
Art. 16S. s~~ o despacho do presi(lc.nlc ft>r <1cdarando
a incompetencia ;'l Ctntc, para conhecer <lu pc·dic..lo de habeascorpus, poderú o impetrante reqm·rer, por simJ>les petiç{l.o, que
::;cja dlc conhecido pelos juizes <1a n:spectivn C amara, ú
qual scrú apresentada pelo presidente~ na 1)ri1twi ra scssüo. ou
no mcsmr1 dia, se esta se estiver realisand.o.
Art. 166. Certificando-se o presidente, 1>das informações
prestadas, já baxcr cessado a c()acção allcgada, considerarú
prejudicado o pedido c, em caso con trado ou no de falta de
informações, snhmctlcr;Í o processo :1 ju1gatncni.o, fazendo :1
designação do relator, nlr;('f"l::td:t :1 ~~rclun <l<~ :tntiguidadc
dos <lcscmbargadon ·s.
§ 1". Em G!so de auscncia ou de impcdiJII'~·nlu de um do~
jltizcs, tcr:í o prc~;i< lcnk vnt o dclilJcralivo.
~ 2". A presença dos paciente~ ;t() ju kamctllo niio <~
11ccessaria, salvo decisão c1n contrario d:1 c::tm:1r:t. caso cn1 que
scdt requi~~itado o seu co1nparc('imcnl< ,, p:1r:1 :~ 1nc~ma sessão,
uu para a immcdiaLa.
i\rt. 167. No ado do ju]g:t1ncnll). <tttcr pc·r:tnLc o jui;;, de
direito, quer pcranlc as Caman1s da Ct11·tc de .\ppcllaçào. em
seguida ao rclatorio, scr:.i permiUicla :to p:tcÍt'1lic. se presente,
ao seu a<h-ogado ou ao impetrante, c t~t1nl>c~111 au representante do l\ Jinisterio Publico, l'm qu:tlqtwr h ~'pot h esc. a <1iscussfio oral da cmtsa, <'tn pr:tí:\1 qtH · 11:11' ,Jr\·< T:Í <'xc:d;·r de
11m qtwrlo de h< ,r:1.
Art. 1ô8. O a lv:trú d< · s< ,Jt.ur:t, lwt t 1 c1 1111•' 11 ~<th·< 1-cunductu.
em caso <le lzabcas-corfnt..'> prcvc11t ivo, scr;Í c:]wr1iclo imrw.:cliat:nncntc, com a ~n;sign:tLura do prcsidcttk <h ~·:qn:tr:t, ÍtH~cpcn
dcnlcmcntc (lo :tcí·qnlam, que po<hT:Í. :~n 1avr<t<lo (kpuis.
~\rt. l6q. Scr;Í. ittnta :ti) pr•x·t·~s~, lll'll;\1 {'t\pia :LuLhcntica
da :·;cnk11~·;t • >tt d• J :tcconhttn que lt' 'l! \vr t·• lllí'cdidu. fJll cotlJlnn~t{k', ;1

c'rdcm de

lu.tb,·us-cl'!fms :1•1 J·~tt"·[,_ 1tlc.
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II. Para prender criminosos ;
Para apprehender instrumentos de falsificação ou contrafacção e objectos falsificados ou contrafeitos;
IV. Para apprehender armas e munições destinadas á
pratica de algum crime;
V. Para descobrir objectos necessarios á prova de algum
crime ou defesa de algum réu;
VI. Para apprehcnder pessôas victimas de crime.
At·t. 171. O mandado de busca pode ser expedido
flx-officio, a requerimento do Ministerio Publico ou da parte.
Art. 172. ·Não se procederá á busca sem vehcmentes indícios resultantes de documentos, elo depoimento ele uma testemunha, pelo menos, digna de fó, ou de declaração da parte,
sob compromisso legal.
Art. 173. A parte, a testemunha ou as testemunhas devem
expôr o facto em que se funda a medida requerida e dar a razão
d::t sciencia, ou presumpção que têm, de que a pessoa ou
coisa está no logar designado, ou de que ahi se acham os
documentos irrecusaveis de um crime co!T'..mettido ou projectado, ou necessarios á defesa do réu.
Art. 174. O mandado de busca deve:
I. Indicar a casa, pelo proprictario ou inquilino, ou numero e situação della;
I I. Descrever a pessôa ou coisa procurada;
IU. Ser escripto pelo escrivão e assignado pelo juiz ott
autoridade, com ordem de prisão ou sem ella.
Art. 175. O mandado de busca, que não tiver os requisitos acima enumerados, não é exequivel.
Art. 176. A's autoridades judiciarias e policiaes, compete
fazer expedir e executar os mandados de busca e apprehensão
em casas particulares.
Art. 177. De noite, em nenhuma casa ou em qualquer
de suas dependencias se poderá entrar sem consentimento
do morador, salvo:
I. No caso de incendio. ou ruina imminentc rla casa, Otl
das contíguas;
I I. No de inundação;
III. No de ser pedido soccorro;
IV. No de se estar ali commettendo algum crime, ou
violencia contra alguma pessôa.
Art. 178. Só de dia podem as buscas ser executadas; e,
antes de entrar na casa, os executores devem mostrar c ler
ao morador, ou aos moradores della, o mandado, intimando-os
logo a abrir as portas.
Paragrapho unico. Quando fôr a propria autoridade que
der a busca, declarará a sua qualidade c o fim p:wa qne
vem, intimando os moradores a abrir as portas.

·-rrr.
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Art. 179. Não sendo obedecido, o executor tem direito de
arrombar as portas e entrar á força; e o mesmo praticará
com qualquer porta interior, ou outra qualquer coisa, onde se
possa, com fundamento, suppôr escondido o que se procura.
Art. 180. Finda a diligencia, farão os executores um auto
de tudo quanto tiver succedido, no qual tambem descreverão
us coisas ou as pessôas e os logares onde foram achadas, e o
assignarão com duas testemunhas presenciaes, que os mesmos
cxeeutores devem chamar, logo que principiarem a diligencia,
dando de tudo copia ás partes, se a pedirem.
Art. 181. Não sendo encontrada a pessôa, ou coisa, por
meio da busca, serão communicadas a quem a tiver soffrido,
se o requerer, as provas que houverem dado causa á diligencia.
Art. 182; O possuidor ou occultador das coisas ou das pessôas, aue forem objecto da busca, será conduzido á presença
da autoridade que a ordenou, para ser interrogado e processado na fórma da lei, se fôr achado em culpa.
Art. 183. Quando a autoridade tenha de proceder a alguma
diligencia em repartições ou estabelecimentos publicos, deverá dirigir-se aos respectivos chefes, para que a autorizem.
Art. 184 . Em casas habitadas, as buscas serão feitas de
modo que não molestem os moradores mais do que o indispensavel para o exito da diligencia, sob pena das autoridades ou
officiaes, que as executarem, responderem pelo excesso ou
abuso de poder.
Art. 185. Sempre que o dono ou morador da casa, ou o
seu representante, estiver presente, terá direito de assistir á
diligencia.
Art. 186 . As disposi~ões sobre a entrada na casa alheia
não se applicam ás estalagens, hospedarias, tavernas, casas de
tavolagem, ou outras, em que seja permittido o accesso ele
flttalquer pessôa, emquanto estiverem abertas.
Art. 187. Serão sequestrados os instrumentos do crime e
os objectos que constituam sua prova, sendo todos sellados e
identificados com a assignatura dos executores da diligencia,
que os descreverão no respectivo auto. Esses objectos serão
guardados no Iogar que para isto a autoridade designar.
Art. 188 . Não é exequiYel mandado de busca contra o defensor ou advogado do réu ou indiciado, para apprehensão de
cartas ou documentos, que tenha recebido para o desempcn ho
<lo seu mandato.
Art. 189. Em caso de absolvição, os objectos sequestrados
~erã?,_restituidos ao legitimo proprietario, seja ou não o réu,
mut111zando-se os que forem exclusivamente destinados á
pratica de crimes. Em caso de condemnação, serão do mesmo
modo restituídos os que não th'crem servido de instrumento
para o crime. Os objectos não reclamados dentro no prazo de
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mese~, a contar da scntPnça final, serão remoYidns parn o
Deposito Publico.
Art. 190. Os objectos, que a sentença declarar perdidos
r m fa\'01' ela Nação, serão entregues ao Thesouro Nacional.
Art. 191. As coisas que tenham sido apprehendidas serfin
r·ntrcgue~: a quem provar a sua proprie<b(lc nu posse~ le~i
f im:1, !~alvo o disposto no art. 189.
~ 1". O reclamante requererá, por escripto, ao iuiz crilninal, a que111 o prflCC'SSn f{)r distribuído, ~~ C'1ltreg8 (la coi:;:l

seis

:11 >f ~rdwnr lid~1.
~ 2<> . .A pctiçfío será autuada em apartado, _iunt8mC'ntc•
o:; drJenmentos que comprovem o allegaclo.
~ Jo. O jniz. clepois itc ouvir, no prazo de trcs diHs, _n
n•qt1cr<:J1Lc <la :1pprehcnsfír) nu a pcssôa prejwlic8<b c o l\1ttl i::tc·ri() Pnl ,Jico, decidirú, ú vista cbs provas :t<ldnzidas, pnra
1·1 1 ia prodttcr,:lo po(krú conceder uma dihçilo d<~ cinco dias.
·l". Se nn juiz criminal part>ccr que o <lircit () <lo red:~
Tll~Jtltt· 0 <htvi<lcx.;o, remette1-o-á para o jt1iz() ('i\·il. 11río r·nn·:t lf r1indo o ~·.c·tt despacho caso julgado.
§ S". Deft~rida a entrega, ser:"in o rcqttcrimPnl:r) ~' do1 ttmcnl.os appenst1dm: aos autos
rla acçfío pC'nal.
~ ()". Nilo se· admitb· re('urso da (lecisiln lo juiz crimin~tl.
Art. 191. Se•, 1kntro em 30 dias, não f(,r recl:.unada a eutn:ga tbs cu.i:;a~: achadas, a autoridade enviak1:;-(t ao juiz cornr,:·teuft> lliH:I prcweclt:r 11:1 fÚ1'1ll:l da lei, qu:11Jict :!c.• ~: ltPll~: \'ago::.
r·~~m
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Art. 193. QuatHln ~:t' ti ver comnwt.l.itln :tl.P,ttm crime, on
c kixc·
\'c~:tigios, que possam ~:cr ocularJiWllU~ ex:Itnin:Hlu~:, a ~tutorirlade, tx-4ficio, nos ca~;os <·.m que
cotJhH cJ prc)('t'clitnc•tJic, ofJicial, c a requcrinwnt.o dr, IVJinistPrio
Public·o ou da p:1rk 11us cktnais casos, proct•ckLí, d<·r!lro f~ll1
·1~: l1or:t~:. :1o <'X:ITllc <le corpo de delicto.
J\rt. 1<Jt. () c·x~I11H' <le corpo de dclictn (. IJ:r~:e f':~:~cncial do
pror.cdinwntn ninrin:Il. <~ n:·1r1 pode St'r suppridc• ptli ,.,,nfi·~:~:lo
tf,, :ICCI1!:;1d0.
Att. t<>S. ()~; C'Xanws, que tenham por rim cumpr0v::1r n
r·::i::ktiCia dv ninw.': cc>IJira a pC'ssôa, s:lu pri\':lfiv<>~: dr• Tnsti1rtlo l\'lcclico Lq~~tl, t' ft•il~>:.; por dois metl.it·,,~; lq·,i~:Las, obser\ :11b:: :1~~ in~.;tntct;ilC's tcchni~'o-regulamcnt<lre~: do lll<'~~mu Instif 111•' e :1~; l'urmali< l:[( lcs lll'l \C('::.;~~tt:w:: {·~;f :dwkr·ich·: n•:•:t c Corli(TO.
1·>-~:C':: c·x:mw~~ al tr:uJ~~clll:
I. Examc·s <l<' lcsür~·c: corporaf's ;
11. F' :.rlllc:: de ~·:uJÍ• !:tele pltyrjc~l ;
('nJdra\'l'llÇi'ío qne

J
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TI f. Exames de sanidade mental ;
TV. Exames cadavcricos (prcceclirl()~: mt n:lo rle exhumaçüo), c exames cnrrclatos, seja ('111 r·•wpns ainrh em rkcomposiçüo. ou j{t em esqueleto ;
V. Exames rle 1dent1rbdc 1lt· Jlf'~;<~i'.:l (rktPrminaçilo rlo
sexo, côr. edade, etc. l:
V L. Exames tox1cologicos :
VII. Exames de instrumentos ntlncr:u1ks. manch:ts suspeitas, de· anatomopnt hnlogia. hactcriolor:üt. ()ll 1lltt tw~ d~.· b ..
boratorio. nf'rcssarios p~tra pesqui~::t, tklllm1·~1 nt~.Ji(l, ou comrr?v~tçfto ck l'XiSt('JWi~t de· nillH', lltl r:w\11 '[tW ~:i• pn·~ntl1:l
cnmmoso:
VTTI. [HSpl·cc;cH'S j1t<liciacs ele c:Hlavc·r «1tt 1lt• lt1c:t1. qtWtidl'
l1ou \'CT duYic b <1t1 susrwita dt· crime r·ont r:t :t p•....·.~~·,:t.
:\rt. 11)6. ,\s 1wric;as seri·t() n4tti~~it:uht:~ pl'1:ts an(()ridadt~s policiac·s. adminislrativns t.nt judici:tri:t~:. t linTi :mw11i <'
~lo director do Instituto \ kd.i<'<~ Legal.
.\rt. 197. ReaF7,<lr_ht a pcrici<t. scr<'t o n·c;pt·dil:t, laudo,
dPpois dv lavrado pür csclT\"< ~1lte iur:mw1lt <1<1' 1 <lo Inst-ituto,
entregue· <i :tttit,ri<l<t<1t· qtw :t n·quisiliJtl. :•~lr:t "fin1 in<lico:1do
no art. 237.
J\rt. 198. As pt·ricias ser:'lo rca1i7-a~la~ ;i lu:~ solar. sah·n
ca~,us d.e t·xcepç·:io, justiflca(los pt)r sua natun·::<t C'SJ,tTial. t< n
inizo <lo~; perit~ lS, que <kvcrilo no n·la (orio mo ti\ ar :1 t·xccp~;lo.
Art. P><>. Os pt Ti tos po<lerftl' s111icit ar d:1 att t oriclaclc'
<~ompctcnü· pcssclas, inst ntnwnt<,:::. ou <lhjrT\t ~~~ <JtH' possam
ter rehu,~[io ('()tll os crimes. assim <·otllll esc1:tl't't'imcntos qtH'
se tornem ncccssari,,s (J>l'O<'t'ssc,~;. <lhS<T\·:tl,'t·l(·~ hns]>Íialnrc:~.
etc. ·l p11r:t oriC'nta<::lo da 1wricia .
.Art. 200. Nns c·xamcs pcriciaes. <jlll' <klllfllHlcm muiln
tempo para sna re:tlizac;ft,,, os pnittlS p~ld\'1':-tt' p<'tlir :i ntttoridade cnnqwkntc~ ]'r;l:éll 1H·c·t·s~::lri<• 1~:11':' :! :11'n·:~t'ni:H;fío tln
n·lai orio.
~\ri. 201. Os exame~ nw<lic< •-k.~·:~wc: ~vr:-u' n·al1:w<lns nn
local mais apropriado ;Ís cundi<;<-,(,~~ d~t 1wrici~t. prdcrindt ~-~l'.
S{'tllprc que 1HJssin·1. as ins( all:t<;c-,c~ clt' l11~i it 11to.
Art. 202. Nas pcri<·ias (lc :-;ani< l8t t~· 111\'11 ta 1. o~; per i i ns
podcrã() solicitar <la <uttori<bdc cnmJWh~nlc :1 int~crnar;:lo <b
pcssí'1a a <1hsen·nr <'111 <:s1:llwle('inwnir, :lpr<,priat.l<'.
Art. 203. Na pratica <las pcri('ias c1 si:..:ilo ,: de rigor,
quanto ú s1m marcha c rcsuHad()s, 11:-,,, ~(·ncl<' JWl'llliUi<ln tl
:1ssistcncia de pcssôas cxtranha~.
1\rt. 204. Os exames d.c <'lll'Jl!l dt· <le1idt ,, nos casos <k
ks{,cs <·orporacs. d.cllornnwni <), 1,rcnlw1., pari< 1. al 11 >rio. est upn,
c :rU <·n1 arlo :to pttelor, c os ex: r. me:..; <.k san id:u k mcn( al, ~;ani
cl:-tdl· 1dt~·sica. c<Ltck. \·a li clc:~. t· i<l.vnt id:1~lc· 1 k pes:.;t'Ja. ser:! o
St'lll]ll'L'

J>n<. ·ictlll'.

i'I·ÍI!lS n:t '·:(~<k

(li)

ln~iiiut(l,

lillrlc· <,·

:q>H'S{'1J1:·tdt ()
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_ Paragrapho unico. Nos casos em que, por impedimento
elo paciente, o exame tenha de ser feito em domicilio, a autoridade fornecerá todas as informações necessarias á perfeita orientação do perito.
Art. 205. O simples exame externo do cadaver bastará
nos casos de morte violenta, sem responsabilidade a apurar,
ou quando as lesões exten1as permittam diagnosticar a causamortis.
Art. 206. As autopsias deverão ser feitas, ordinariamente, depois de decorridas, pelo menos, 6 horas do obito.
§ 1°. A autopsia poderá ser retardada quando houver
com·eniencia para a justiça.
§ 2°. Em casos especiaes, verificada de modo absoluto
a realidade da morte, poderão os peritos prescindir do prazo
minimo de espera (6 horas) para realizar a autopsia, dando
por escripto as razões por que assim procederam.
§ 3°. Em hypothese alguma, autopsias ou inspecções
externas poderão ser feitas á noite.
Art. 207. Serão photographados. na posiçã0 em que se
acharem, os cadaveres de pessôas victimas de morte violenta,
quando houver crime ou suspeita de crime.
Art. 208. No caso de autopsia, precedida de exhumação,
dará a autoridade todas as providencias necessarias, estabelecendo, de accôrdo com os peritos, dia e hora para sua reali?:ação e formulando os quesitos.
Art. 209. No sentido de melhor representar as lesõ~s
encontradas no cadaver, os peritos deverão juntar ao auto,
rubricando-as, provas photographicas, ou desenhos schematicos dessas lesões.
Art. 210. As inspecções judiciaes de local serão realizadas por um ou mais peritos, que se farão acompanhar do
photographo e mais pessoal e material necessarios.
Do que houverem visto e feito mandarão os peritos
lavrar auto circumstanciado, com respostas aos quesitos formulados, acompanhado de provas photographicas, desenhos
ou schemas elucidativos.
Art. 211. A requisição de peritos para esses casos será
feita pelo meio mais rapido, devendo a autoridade providenciar immediatamente para o isolamento do corpo e para
que os objectos encontrados no local sejam conservados intactos, até a chegada dos peritos.
Art. 212. Ao material mandado a exame de laboratorio
deverá sempre acompanhar um officio da autoridade, declarando o objecto da perícia e apresentando os quesitos a serem
respondidos.
Art. 213. Deverão os peritos guardar convenientemente,
do material mandado a exame, porção bastante para possibilidade de noYa perícia. ou confirmação requerida da primeira.
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Art. 214. Aos laudos desses exames serão j11ntas, f;empre
que conveniente, provas photogmphic:ls ou m1crophotographicns, desenhos ou schemas.
Art. 215. Os outros exames periciaes ou arbitramentos
~~ct·ão feit-os por dois peritos, nomeados pela antoridade Í1t1'tnnhida da investigação ou do processo.
~ 1". Se os peritos divergirem, cada 11111 (lclles redigir(L
scp:trndmncntl~ o seu l11wlo, c· :t :tt1lnr1<1[1dc· f1()11H'élr:í um tcrc·t·irn descmpatador.
§ 2". Se~ c.<.;k din·rgir d1' ~tml ~~~~:, :1 :'ltl ()ri' h de nrmw:tr:í
1111fros ]HTltOS.

Art. 216. A autoridade, qttc' ()nknnr o czame <.lo corpo
(1e delicio, terú a maior c·<ntt-ela 1 !r)S qucc.:i to~: qu(' fornmlnr e
dirirór ans pC'ritos, dn·cnd.r1 ter c·1n muit:t C(l!l~~idn:,!::l.o nfto ~~~-~
:1.': dinTs:ts circnmst.ancias <'~;sc'IH'i:H:~: do f:wlo, c11ia cxi:~1l'lH'ia importar divcr~a chts~:i/lcac;:í.u 1lu crinw. c·t lll\O (,''las :1::
r 111t rns qae o acnmpanhim1, e po!;~~:l1n prllv:tr-llw a <'Xistcn<'i:t.
i\rt. 217. Os pr·ritos d.cvnfío decbmr cc•m <.·xadidão P
mimt<'iosi<laclc Lttdn quanto eiH'!Illt.r:n·ctn nns <"::mw~: a qtw
procederem, rcspondcncl() ('rltn c·l;!rcz:l (' d(' llltl(l() Jl!l~:itivn
~w~: quesitos formulndos.
i\rt. 218. Conduid(> o f'xamc·, o escrivão H'1lm~ir:.í. a~~ re~:
pnc:tas dos peritos a mth >, que será. bvraclo 1k acTÍ\nl() com
:1~: insf 1'l1C~:i')cs <1niciacs C :ISSi}:tJado rH'ln~: 1,crji 11~: (' ]H'l:1
:111 f.oJ'idadc que O clcterminotl, Se {)fCSCll lc~ ao ! ;~<li tlC.
~ 1". Para aprcsentnçfio do límcln. p<.Hkr:i a müuriibclP,
a l'f'(}ttcrimento dos peritos, 1narcar 11111 J:Ll::o Li'/c,:t\1'1, 1c·tHlt)
t.'lll nt f ençilo a natureza do exame.
2". Os peritos poderfío nprescntar o Jaucln p!lt tlm df'lle:~
es~ripto, on <bctyloaraphad.() pllr am1HIS :t~::~iPn:,rlt) c~ ntllric:tdo
Pm toda~ as sua~ /~lhas.
'
..
J\rt. 219. Nos crime~; commcltidos C(llll violc•ncia, arrnmkmwnt.n ou cscaladn, a autori<b<lc f:tr:í. <k::crn-cr 11S rc~~JIC·
<'livos vcstigios e nn.lcnará. qtw os 1wrilus 1ndi!pt<'ll1 ·m qtH:'
i1:stnnncntos, por qtw 111\'ins <~ <'111 qtt<' ~~lHH';t pn·~:tlt\1:•111 le-r
~:11 lo o facto pratica< lo.
i\rt.. 220. Nos caso~ <lc inccn(lio, o~ pc'~·ii(•S d.ctcrminnrüo
a ca11~a (lo for~o c o logax em qtw começou, <1 pni~~u que <ldh~
resullott para a vida das pcsst•ns, a ntiua ntt ckLeriur:I<;f!O que
c:111~.;ou á propriccla<lc, se podia 1111 !l:l!, ~·c·r l':!('illlH'Itk <'XtiJtdn
, ~tv:diariío o damno causado.
Art. 221. Sempre que se Lrat:tr de crim<~ mt contr:tvf'tlt'iio
ymnida com a pena 1le nm1ta pn']HlfCl111I:J] :!o d:t!\11tn <':tus:t:lo,
f:tl'-SC-:Í avali<lf 0 <la11l110, 011 ('Sfi!1tíl1' ! I \ ítl!l!' rl:l ('(li:,:!, (liJjl'!'lt)
d:1 inrr~wção.
Art. .222. No cxmne para o rccotllw<'imcn f'> <1<' (•script os,
por co1np:n~ação de letra, observar-se-:í o ~:q•,ttillle processo;
T. A pc~~~;~)~l,a qtwm ~~e ~ttlrihue n C'~'ti!'l·'· ·~cr:1 intim::1d::1
para o acto;
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II. Para base de comparação, podem servir quae~quer
documentos que a parte reconheça ou já te11hmn st<1n jncli( i:t1mente reconhecidos;
lU. Se a parte reconhecer <llgmn ponio (lo (1ocumrnt.n,
::Prvirá elle de comparação para o exame dos outros;
IV. Sendo neeessario, requisitará a autorida<lc, parn o
exame, os documentos que existiretn nos <lrchivos otl cslnhe
]~·cimentos publicas, rea1isnndo-sc o ado no Jo.r~ar <Til qtte
1 i ,·ercm, Sl~ <b h i n:ío 1lU< lerem sahir;
Y. Qunndo nfto haja cscriptos para. comparaç:"io, on scj:~m
iusnfllcientcs os exhiJ,iclos, mandadt n antoridndc~ <[lH' a p:tr!c
r,··:TCV:l o que clla ou os peritos dictarcm;
·
\"L Se ~~ parte residir íóra do Districto Fc(krJ.l, esta nlfim:t diligc11cia podná ser feita por precataria, ac1 'm1nnhncb
4

1 •

d:IS
1

111

JnlaYJ':!S que a
p:q wl l:wr;u ]q,

]l'lrtC

:·1TÚ Í11tÍ111~1<b :1 ('~·',('l'C'\TJ',

(' fj1!C'

ir:l11

J\!'(:. ::?23. Os t":amcs ele corpo de delicto podcr;l.n ser feitos
de dia mt ele noite, c em dia feriado, c sempre o mnis proxim:l111C1tÜ' possin'l cb pcrpreütc::to do crime ott ct Hllr:l\'('lH::io,
·::11\'IJ o di~pnsto no art. 198.
1\rt. 22-L Han·nc1o duvida sobre a idcnticbck elo c:11bn•r
<I ~:cr cx:~minQdn,

pnweckr-se-(t ao previo nTonlwcimcn!o pc:lo
( ;nhinct:e <k Idc-lltificc:rç:io c, não pmlcncln este ck1cnnin~ll-:t,
•:c Tito itHJlH·ri( hs tc~;t cnnmh:~s, qtte possmn :1 ti e~J: 11-a. h \T:ttldll-SC ~t111tl do rc'ccHJhecimento c idcnticlade, 110 qual se cl<'scTe\·cr:í. o c:1d:l\-'<'r, <'om iorlus os s1gnacs c· indi1·:t<:1-WS cpw
;IJlresenLtr.
Em qualqtter caso, serão arrecrtdados c anthcnticncl(ls
I otlos os ohjcctos encontrados, que possnm scn·ir de pro\·:1, P
I i 1·:1r-se-ú photographia, sendo possivel.
lht. 22S. Proceder-se-ú ú exhumação do c1.dnvcr, ~:cmpn~
'll w [t,r nccc~S~l ria p:tra o esclarecimento elo processo.
~ l". Se o cacbvcr estiver enterrado em cemiterio publico
nu p:1rt icul:1r, o aclministrador on proprict:lrio iwlic:tr:í. o Jogar
da ~:(·pul!ttr:l, (lt~\-('1Hln ser processado por <ksolwdic'~H i:t em

d (~ r e cus~.
2". Se estiver em log:1r não dcstin~Hlo a cntc't'ramentos,
<' n:io houver pc~;sôa que indique a sepultur.r1, :1 :1111 t)rid:tdc
1•n 11 ·ed(•r:í por si, h\T;l1l<lo o auto relativo.
/\ rL :~20. Qu:1ndo <lS lrs!,cs corpor:lC'S n:ío pttrkn'm ser
1)('111 nhsrtT:Hl:ls no auto clP corpo de clelido, ou l'urcm de t:tl
11:t1nn•7.a que aos peritos nfto seja possivcl cmittir juizo ~.c~~uro
·:r,lJre ~llguma circmnsLtll<'Ía essencial, on sobre t~s <'ow:equenr·. 1~:o

~

<·Í:Is

que 1'<1':'::1111 rc~:ulhr, prnee<ler-·sc-:'t ~~ p(lShTi()r C'X:IHt<' de

.lllid:itk.

1\rt. '22/. O ('\::11ne d(~ s:mitl:tclc f~tz-~~c~ a rPquerimcnto do
qncix()so, <lu t't.::ll ou ~~<:u cura<lor, du Ministcrio Publico, ou
· r-nfjláo.
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Art. 228. A autol'idade deve ter sempre pt·cs;cnte o attto
do corpo de delicto, aJim <1c o cunfronl:w on rcct 1Ae~tr 11n
exame de sanidade.
Art. 229. Se o exame de sanidndc tivc'r por f1m precisar
a classifieaçã.o do <lclicto no pa1·agrapho unico do :n-t. 304 do
Codigo Penal, devcr(t !'-:cr feito depois de dcc~()rridn o pr~:zo ck
30 dias, c· prm:immncntc· :1 clk, ('nn1ado~ dr1 dnLt do cklichl.
Art. 2.10. O ex~1mc rlc· s:mid:tdt· pode· LtttdJC'lll c.:c·r fc'Íio 011
rcquf~rido 1wra vcrific;1çfin d1l cshdo mcttl:d. 1111 <h- <pt:tlqttí r
enfPnnicbclc d() nffPnc11do 011 elo :tccusmh•.
l\rt. 231. Aos rwrÍÜlS t~ f<tC111Utdn. lj\lf\11(11) ]1:-t() pn~~SD11l
(lar sua <,pini:i.o incont.incnLi. s< ~I1c·i1 :1r pm;~(l p:tr:t ~tprc'~<·lltaç:,('
d0 bmln cscripto, que, pflr todos <•s pc~rit~)~; :t'-:si.~~n:td(l r· pcb
:1111oridaclc rubricado. ficar:í f:t7:cndo p:trlt-

dt•

l'\.:1111<·.

illlt·~·r:tJllt•,1() :1tlt<•

cnmo eomjdcnwn(() dC's1t· .

quandt) im·<·stid()..; <J,.

i't11Wf:,-·<·:~
(lisciplin~t jwlici:trit~.
pcrilos que. St'111 ,insta c:tw~a. pt\)Vada
ineonlincnli. deixarem tk ~1l'tHlir :í intinwc;fio ,,u clwmn<-ln d:t
flll(nrid;!tlc, SttO p;tSSÍ\'l·i~: cb 11111!1:1 <h-,::;()~()()() :t ;i()()~:()()(),

.\rt. 232.

Os pcrit()s,

iw1iciaria'~. ficam
J\rt. 23.~. Os

~:c r

sttjc·it.os ;Í

Art. 234. Pod.em sc·r JHTÍ1n•: t1•rlo•: (•·:
t cstcmnn hns, cxcq ,t< 1:

\i11l'

·.:li)

c·:q1:t/<'~·. dt'

f. Os que tiverem rkpostn 110 ll!'tH'<·:c:::tl, 1•11 '.(,l,rc
tiverem chdc1 p:tr(·(·c·r:
l J. Os a na lplw hei os:
Tl L Os que 1-1fto tiverem ('(1nhccinwn1 o~; t t·chnico~; c:ohrC' o
ohjccto elo exnmc. :.;cmpn· qu(' ;, :1 JWt•t·i:H·: t< d1 '!H'II< kr <lcs:<f's
con hecimcntos.
ArL. 2.15. Quem f<lr nonw:uln perito <~obrigado ~~ :wcPitar
(l

q}yjf•d.o <'tn liti~io

1

O ('l1Ca1'~0, SOb pcnn
('\1~~1

de

111111 ( :1 <Jc .=\{)8()()() :1 ]()()~;[)()(),

a ttcndivel.
Art. 236. São snkitos a exame

(''~

c::t 1\·c' <'X-

inslntntctlto~~

c

nc~

meios Pmprcgaclos parà a pratica do ninE'. afim dl' ~r~ clcU·t·minar a sua antidrio, suflicicncia c dTicaci:t. dc·vvn( tu o:-; mc'smos,
ben1 con1o qu~esquL'r outros ollj<'('t"~ ('IH't•ntr:td"~' 1111 <·nd:t\'C'r,
ser rcnwtt1das com o laudn .
.A ri. 23 7. O cxmnc ser:! scmnrc- h( ,nwlogn1 ln Jlf'la aniuric1ad<', para que p!·o<htzn os c{fcil<·l~ de <lircit'(l.
Art. 238. O juiz: não -fica a~ls!l·icto ao bt1rto doe~ peritos.
po(lendo accE:ital-o, ou rcjeital-o, no 1o<ln ou em p~trt c.
~ 1". Rejeit:an( lo-o, m~n<lnrú f]ttc ~~,, 11!'t •<'C'! h :t no\·o ex~1m:..',
rwlo:-; 111CS1TIUS ou por ou1 r os Pl"'i! ()~.
~ 2". Se o laudo ftll· obscuro tltl dcflc·icntc. a :1utnri<lark
orcknar:í. qw· os peritos n completem c'u c~t·l;,;·~·~·:,nl, rn:tnd:tlHI!l
brnlwrn SU1lJirir as !'or1llrtlit!:tdf'~: t>11lÍtt;,!:J:.
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CAPITULO III

Da in Yestigação
.:\rt. 2,N .. \ inve3Liga~.~;-,o tem por fim Yerifica r ;1 ex i sIcncia de crimes connnuns c tle contravenções c scrú feita, em
rq:;ra, pelas :mlorid:tcles da Policia do Districto Federal. de
:wdmlo co111 :ts leis L' rcgulé.nncJJtos de ~:ua organiza<;fio. c,
n_·laiiv:mwnlc :1 ddcnninadas infr:tc~~ücs, pelas autoridade:~
:tdmi11islr:1 t Í\·as. :1 q1w pnr lci :c.;__·j:t atl rihtlitb essa fum·(;i\< 1
v:~pecia 1.

.\rt. 2·10. I'\<l (':ts() de prisfio em li:tgra11k dcliclo, ou
quando lhe clwgue :r no lici:t de se ter pr:tl icadu :t1gmn crime
t'0111111tml, en1 que c:tiha acç~fto publica. ou algmna contra\·cncfto. a nu t (lrid<tdc 1>n 1CC< lcr:'t :'t Íll\T~~t Í!r:w:lu, <'Cllll ohscr\ :tn;·i:t das ~;<'gttink~~ r<'gras:
.~ '

r. Dirigir-sc-:'t :t<) lu<r;tr <lu f:tdo. l'Xaminal-u-:'t, c, ~:l'lnprc
que fôr p~~;sin:l c com~·nicntc, farú pholographal-u; pnwi<lcnciarú no scnt 1tlo 1 k evit:tr qnc se aHcrcn1 n estado c a coll~<tT\'a(;fio d;ts coisa:;, até que se ttça o cxmnc <k ('(lrpu de delido, fazendo photogr<tph:tr, sempre que possÍ\Tl, o c:.H.la\·cr
d;t YÍd ima n:t po~~i<;<to em q11c fôr cncon tr:tdo; :tpprchci1ckrá
~·s instnm1c11\<1S do crime· o11 da c<,ntravclu;:\(1, c 111ais ubjedo:-;
que JHlSSam c<•ltst.i11tÍr Jll"l•\a d:t i11fr:K1;:i~• l>l'll:t1; c colhcr('t
t•Hlos ns in<licios qul' sin·mn para pro\·ar 011 l'scl:ln'cl~r 11 fad 1 J,
d·,~ i11d<, fa:-::<.'11<1() 1:t\T:lr :!11t<1, (!11L' scr:'t assi.~ll(tdo pda ;,ult•r;d:uk. pcritus, qwt1t<l<l us h()U\"Cr, c <lnas tcsk1ll1.lllhas:
11. Se <I fact() dcix.ar \TSligius, mand:tr:Í inmwdiatamc·1tlc
11ro<·cdcr ao cx:,me de corno lk clclicto;
lll. Darú :ts 1mscas' 11ccessétrias, para apprcltcns:iu dos
itlstrmnclll(ls d:t infr:w<,~fio, c 1nais ohjedus que possant scn·ir
J1;1ra prn'·" d() facto, Jazendo bxrar us ('OlllllCklllcs autos.
;\rt. 2..J.1. Jla\'l'mlo pri<io e111 Ilagr:mic, a :llllPridadc,
Ll\T<Jrlu <l respectivo :mlo, de accôrdo con1 o <lispllsto nos :u:Ligos 9± c seguintes deste Codigo, tomará por cscripto, t'IH
auto :1pm:lado, as dcdaraci)es de pcsst>as que tcnlwm conbedmcn tu <k circmnstmwias que se rdacionC'Jll ('~ nn <' fado;
c, juntundo ao auto de prisüo c1n flagrante o :mlu de exa111c
de corpo de delidu, a Í11diYidual dacLyluscopic:t <lq acnts:tdo,
t'Ulll sua fullw 1lc :mll'<'C<lcntcs, quaesqtwr tl<l<'tlllll'l11us que
~c rcbci(•ncln cun1 a infr:1c~~ilo, c o auto a q11c st: refere o
mnncro i du artigo :mtL'l'C<lcntc, farú, dcntrn c111 oito dias,
renwss:t d<lS mdus :tu j11Í;;; competente, :t cup <lispusi<,~fio
J•ass;trú <• l'n·~u .
. \rt. 242. S<· 11:-t.<> Lin·r lmvi<lu pris:-íu un il:tgrank, a :tttloridadc, logo que, vcrllahrtcnlc ou por L'Scripto, ti\-cr noLieia
'k~

é!lgum crime ou cun tw \Tn~·fto, além de ctnnpri.r o disposto no
2-10, ind~1g:tr:t quaes ;1s pessôas que lenhan1 ccmhccimc1llo

:1rt.
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do facto, c, fazendo-as Yir á sua prcscn~;a, nxlm~idt a termo,
nn aulo apartado, as declarações que prestarem e lhe parc~:am utcis. Em. seguida, dentro no praz( > 1na-xim.o de 1S di~~~.
a aulorida<lc, appensando aos autos de in\c:~Liga~~üo os de
incp.tiri~:fí.o, os rcmetterá ao juiz <'ompdcntc, cc_,m o auto de
exame dl: corpo de delicLo, individtwl dactylns<'opica do a(:cu~~~t<lu c sua folha de <mlcccdcn lcs, c mais d( "·tnncnl< '" que
:;c rd:tdolll'lll cc11n a infran~;l.o pcí1:d.
J>nragT<lllho {mico. A <l11loridadc dncr:i, :~c·111J>rc que )l!'; ..
~;i\cl, reduzir a cscriplo m; d<.x:bra~c~cs d() <tn usa( tu, <lllC :t:;
:1ssi~n~ir6, ou a1guen1 a seu rogo, juntamente cu1n duas tc;lc1llt111hn.s, que não sejam st1borclina<las ú 11wsma müoricbdc.
Arl. 243. Os autos <lc inqttiri~,:fio, <tppc11~:():; <HlS de in\TS1ig:u,~:1o, 11os lermos< los arts. 211 c 2-1-2 ~;cn irCto, :q >l'l1:ts, <lc cscla·rc('i1ll<'lll(l au 1\Jinisll'rio P11hlin>, 11;1<> ~;~· jutlLtr:i~> ;t\J [>r<lc·cs:;(),
quer ctll ori.~itwl, quer por ccrt id:-1o, c ~;cr:-tu cn t tTgttc~;, apr'J~;
a dcmmcia, pelo representante do 1\'1i11istcriu l'ulllico :tu c:lrt.urio <lo jui:r,o, <.·1n cn\·olucro bcT:t<ll) c nll~rir·:td\ '. :dim c1c scruu
~Lrchi\:lllos :'t sua disp!.lSi~Jto.
~\rt. 2'1· I. lncmnhc :tinda ú ;ntl< 1ri< Lide p1 dici·tL

L Fornecer á~ auluridaclcs judit·i:ll-i:ts :1:; inh)nn:t~;~ic~
nccc~;sari<ts para o dcscol>rilncnlo dos :ntlrlrl·:; c C'lllupliccs de
qu;tlqucr i11fraq~;lu ]>cn:tl, c ycrilica~~~io de sua i· kltti<bde;
1I. J\11xiliar a Íllstntcção criminal, pr:di~·:•ndo, coJn suliciludc, ;1s diligcncia~; rcquisiL:t<hs 11clu juii~ 011 ]'c:lu J\lini~)ll'riu
Pul>lico;

111. Cumprir os

llWtHlad~_~s

c l"l'<[11Í:-:i~·~->l':~ rh:; ~tUl 1 q·idadc:;

nilllpclcntcs;

JV. Rcprescnl:tr acerca da nccc~::-:icladc~ (I~! t'!l\l\'L'llÍclwia
da pri:-;fio I>rcvcn Li v a elos in dieiw los;
V. Dar ao que tiver si<lo preso Ull !b:-·.r:mlc dclidu,
uu em virtude de mambdo cxpccli<lo por aulurida<k cutnpctcllLc, nula tle culpa, a qual, <lc\·icl:tJI1l'Jtlc :t~;si.'_:ll:t<b, ~:l·rú
entregue ao preso, dentro em 24 horas, cum o muli vo da
prisão, os nomes do accusador c das lcslcmnn has;
VI. Cumprir, em rclaçüo aos .menores abandonados c deJiuqucntcs, o dispus to neste Cc,di,t_;o c nu rcgttlamcn( o du
.1 ttizu de 1\Icnorcs.
. ArL 2:t). Durante a investiga~(\,() p(llicial, podcr:i o J\1iuislcno Publico requerer ou pronwHT l()da~~ :t:; dili~~ctwias que
1h c parecerem convenientes.
Art. 246. Se das 1nvcstiga~;ôcs rcsu lt<1 r a c( 111 \·ic<Jtu <leque
"~d >c a prisão prevcnli\ra do indicia< lu, c ck qnc é lll'Cessaria
uu conveniente, a autoridade policial rq;rcscnlar:'t nvstc scnt i(lu
ao juiz, remettendn-lhe os autos da invcsti!_•;w;to, cun1 a indicaçã(, dns provas que justiflc~tm a 1>risãc;; (: as razf',c·~: em
que se funda a sua ncccssichHle ou c·o11venicncia.
Art. 247. Para decidir ~~~brc :1 pri<i~· prc\cllLi\·a, r~
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pcrmittido aq juiz mmHlar que venham <:Í ~ua presença <t~;
tc:;lcmunlta:; ]ndicada:.; pela autoridade policial, c o ind.iciad.n,
p;1r;1
i11tcrrogal-os nO\·;=uncnl:c, reduzindo ~umm~1ri~uncJlte a
t': •-ripl:u :ts d.rcbras·<->L'S que prestarem .
.:\rt. 24~L A mttori<lack po1icialnfio tem culllpdc!tcia para
lll(lllt.br arcltivar qualquer im·estigação que tenha inici:1tl.r>,
: <'!Hl.o de sctt cstricLo <kvcr enviar os autos rcsp~cli,·o:; a()
j11Í1. conlpcll'nLc, dentro no prazo de 1S <lias, nspcif~Hlo <>
di::po:.;(o JH> ::rL. ~~ 11. qualquer que seja o rcsttHarl<> <f:~:: ill,

<' · (

i0

'I ( 'f.l' •c:

~\,ri:.

·2·1.<} .•\inda d.cpuis d.c onlcna<lo pdo jui;..; <> ;m·ltiela Ílt\·csLigaç·:ln, pflr falia de base para a dctlllllci:t,
t: Jlt'l'ltliUi<hl (t aulurid.a<k policial prnccclcr a ltu\·:ts J-c::qt1iz;1::,
· d<: ll<l\·as pru\'as tiver noticia.
:\rt. 2SO. Nos crimes L'lll que nüo c:tih:1 ac<,'<-t() p11ldi<·:t, ;t::
Ítt\ t'sli,!~:lt/w~: p<dici:ll'S, feitas a rcqttcrimc!l(u da p:1rk. c: r<:dtJi:id:ts a <'~;nipLo, <'<Jlll ciLwJio e inlcrvctl~'fto <lll ind.ici:lfJ,,,
: IT·IIIl'-fl• 1 l'ltLrq~uc:..; para fazer <lcllas o uso que cuklldcr.
;\rt.. 251. () pnwulimcttl:o em sq~r<'do de j11sLi<,':1, c
;1 i~tcoJlltlltttli<'abilid:uk
do~~ indiciaclus, ~,·, s;-io J•c·nniLtidfl:;
<Jtlatld<l o 1nkrcssc da socicd.ade ou a conn·uicncia da Íll\TSLi;:;HJtc' o cxi~·.ir, sendo neste caso prohibida qual< [ttcr public:t<,::-i< 1,
::1 d 1 JWita d.c rcspunsal ,jJidacle.
~ J··. () ~;,·n·i·:o d.c Íll\'CsLi.L>;as~ões polici:w~:. q11:111do feito cu1
:-q:rcdo, corre :~uh a cxclu:~i,·a responsabilidade da :tuluridadc
q 11•.' o dctcrllli na r.
~ 2·• . ..:\ ill<'<llllllltltlicahilidadc nüu pu<krú c;.;ccdcr de .f:;
it• •I ;tS.
i\ ri. L~.! . . \cha!J< 1.< 1-sc :tlg11111a anLori< lw lc polÍ<'Í;Il, cxLr:tttlta
;11 • dist.ridll, t'lll J().~;tr ntt<lc se dê qualquer o<-curreuci:t, que rc ..
t'l:ttllc llr!~C!l(t· ittl.tT\TtH;;'lo dl' autoridade, devcrú lo111:1r c<Hlll•.>
cilllt'Jdo dn !';teto c providenciar até que c<JlliJl<tn·•:a ;1
··' 11! 1 •rid:u lc <lu di~;! ricl< 1.
:\r!. :?.=)3. N ;11 > pode a attl<ll·iJ.adc JH.ll ici;d pr< wn In 1· 1 "í/lt./o
.1 Ílt\c:~li);;1~:,,,.;; pulici;tcs relativas aus crilltc:-; <k; i'ún, JllÍ' ik!•,iado, de rL·::p<•n~:al>ilidade Jo:~ fuuceiun~triLl:_; pttlJlicu:..> c
~tu:: purdlllCIIle wilil:tn·<.
'

' ;tlllctllo
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li.
III.
IV.
V.

O testemunho ;

O exame por peritos ,
Os documentos, inclusi\'c os de ic.kntificação :
Os indicios.
CAPITULO li

Da confissão
.\rL. 2),::;, PHra que tcuha ,·:_dor <1e pnn·a, a C\Jnlls:~Clo deve:
I. Ser feita perante mtt()ridadc eonl.pdcltlc:
lt. Ser 11vrc. cspontanca <.' expressa ;
I I L Versar sobre n fado pri11cipal ;
IV. Coincidir com :1s ('irunnstancias du f:wl(), pnwatl<t!'
IJ()S :nltos .
.. \rt. 2.~ú ... \ conflss:l<' é rdr:wLrn·l c diYisiH:L
QumH.lo a conllss{í.\J, n.>unindo Lurlus o'~ <111 Lros rcq11tsilos,
coincide e1n parte con1 :1 pro\·~t dos :1 ulos, c e1n parte contr::tdi;~,
algurn facto que cstcj~t provado, dcYc ser acceita na p:n·te cOllcili:lvcl con1 <t prova. c rejeitada na p::trk qnc a contra<li7-.
Art. 2:.:, 7....\. c()nfissüo tomn-sc p< •r tcnnt' 11(•S autos. assignado pelo contitcnte, ou algt1C11l. a ~cu ru~u. quando nf\.•..1
~ouber ou n:io ptHkr fr1zel-o ; c scnlJH c lli •r d11as te~lcmunhas,
bastmH1o PSÜ1S, qtta1Hln o réu. :~ahcndn c pod1·nd''· n:"ío qncir::t
<~ss1gnar, o que se ck\·erél declarar no 1 < rm• J.
Art. 258. É vedado ús antoridaclcs, ou p<n'lcs. }Jrocurarcm~
pur qu~llqucr meio, obter d() n:u :1 c<•nli~s;!() d:t infr~wçfio pctwl.

CAPITULO lll

Das
Art. 2S9. Nfl() podem
L Os

testcntunha~

~.er

tcslc1lllllllws .

n~tluralmentc itH'<IJ 1;1 ;~c~. ;11 1

tcnq ·• 1 do Cacto uu do

dcpuitnento;
JI. O ascenclente ou tlcsccndenk, u c()nj11g-E.', ou o collater:tl, até o terceiro gráu, por cm1s~n1guini<lade m1 affinidadc,
os tutores un curadores. }lttpi11us 11u t't1r:1l cbdus. <lc alguma
das partt·s;
I IT. () mcnur de 1() a mtos;
lV. O cego c o surdo-mudo. qtta1Hl<' ;, S<'icncia do fado,
que se quer provar, depende dos sentidos que lhes fnltmn ;
V. O interessado 1w objcctt) do Jitigit~ :
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VI. O que sobre o facto, por estado ou profissão, seja obrigado a guardar segredo, salvo se o interessado der o seu consentimento.
Art. 260. Todavia, o juiz poderá tomar, como informantes;
os depoimentos das pessôas mencionadas no artigo anterior,
excepto as dos ns. I e VI, e reduzir a informação a termo, que
será assignado pelo informante, a quem se não deferirá compromisso; e lhes dará o valor que merecerem.
Art. 261. As testemunhas serão offerecidas pelas partes
ou mandadas intimar pelo juiz, e obrigadas a comparecer
no Jogar c hora que lhes fôr marcado, não podendo eximir-se
a esta obrigação por privilegio algum.
Art. 262. O juiz, sempre que seja necessaria a presença
de algum empregado publico fóra de sua repartição, para qualqHc'.f acto de justiça, deve dirigir-se directamente ao respectivo 1\1inistro ou chefe, com a competente requisição, para
que este dê as providencias necessarias ao comparecimento
do funccionario, applicando-se, no caso de não comparecimento, o disposto no artigo seguinte.
Art. 263. As testemunhas que não comparecerem, sem
motivo justificado, tendo sido intimadas, serão conduzidas
(1chaixo de vara, e soffrerão a pena de desobediencia.
Art. 2ó4. Se o delinquente tiver em outro Jogar, fóra do
Districto Federal, alguma testemunha, que não possa comp~trecer, poderá pedir que seja inquirida nesse logar, intimada
a parte contraria, ou o Ministerio Publico, para assistir a
inquirição, ficando ao prudente arbítrio do juiz o deferimento
ou indeferimento desse pedido.
Art. 265. No caso de deferimento, o juiz marcará, para
cumprimento da precatorin., um prazo razoavel, findo o qual
o processo proseguirá.
Art. 266. Se alguma testemunha houver de ausentar-se;
ou, por sua avançada idade ou por seu estado valctudinario,
houver receio de que ao tempo da prova já não exista, poderá,
com intimação das pessoas mencionadas no artigo antecedente,
ser inquirida, a requerimento da parte interessada, a quem será
entregue o depoim2nto para delle usar, quando c como lhe
convier.
Art. 267. Além das testemunhas de numero, serão inquiridas, sempre que fôr possível, as pessôas a quem aquellas se
referirem em seus depoimentos, sobre pontos capitacs do
JJfOCeSSO.

Art. 268. As testemunhas serão inquiridas cada uma de
per si, providenciando o juiz de modo que umas não saibam
nem ouçam os depoimentos das outras.
Art. 269. As testemunhas farão a promessa solemne de
dizer a verdade do que souberem ou lhes fôr perguntado.
Devem declarar seu nome, idade, profissão, estado, domicilio
on residencia; se sfio parentes, em que gráu, amigos, inimigos
Leis de 1U21 -

Yol. IV

13

194

ACTOR DO PODER EXECU'l'TVO

ott dependentes de alguma das p~rtes; bem como o que lhes
fôr perguntado sobre o objecto da acção criminal.
Art. 270. Nem o juiz, nem as partes poderão fazer pergp.ntas que não tenham relação directa com a causa; e tudo
quanto as testemunhas disserem de extranho ao processo, ou que não lhes tenha sido perguntado, não será
escripto.
Art. 2 71. Podem as partes contestar as testemunhas, produzindo as razões que tiverem contra a verdade do depoimento,
bem como declarar circumstancias ou defeitos, que façam a
testemunha suspeita de parcialidade, ou indigna de fé.
Art. 272. O depoimento das testemunhas será reduzido a
termo, assignado por ellas, relo juiz e pelas partes.
Paragrapho unico. Se a testemunha não souber, ou não
puder fazel-o, pedirá a alguem que por ella o faça, sendo antes
lido o depoimento na presença de ambos.
Art. 273. As teste1nunhas residentes fóra uo Districto
Federal poderão dcpôr por meio de prccatori~t, com intimação
da parte contraria.
Art. 274. Quando duas ou mais testemunhas divergirem
sobre pontos essenciaes da causa, o juiz as re1 >erguntará em
face uma da outra, mandando que expliquem a divergencia
ou contradicção.
CAPITULO IV

Dos documentos
Art. 275. São admittidos, no processo criminal, todos os
meios de prova documental, estabelecidos na lei e no processo civil, com as restricções proprias do juizo criminal.
Art. 276. Os documentos, para que possam servir, devem
ser reconhecidos verdadeiros por tabcllião publico ou pessoa a
elle equiparada.
Art. 277. As cartas particulares não serão produzidas em
juizo, sem consentimento dos seus autores, salvo quando offerecidas pelo destinatario, em defesa de seu direito.
Art. 278. Não serão admittidas em juizo as cartas obtidas
por meios criminosos.
Art. 279. Havendo prova documental sufficiente da infracção penal e da responsabilidade do agente, podetn ser
dispensadas as testemunhas da accusação.
Art. 280. As partes podem apresentar documentos, não só
acompanhando a queixa ou denuncia, como tambem para corroborar a accusação ou a defesa em qualquer phase da acção
criminal, observados os respectivos prazo~ c fornwJidadcs processuaes.
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Art. 281. Os documentos originaes, juntos a processo declarado nullo, devem ser entregues, mediante requerimento, ás
partes que os produzirem, ficando nos autos traslado, pago
pelo requerente.
CAPITULO V

Dos indícios
Art. 282. São indicios as circumstancias ou factos conhecidos e provados, dos quaes se induz a existencia de outro
facto, ou circumstancia de que não se tem a prova.
Art. 283. Para que os indícios constituam prova é neccssano :
1°. Que o facto ou a circumstancia indiciante tenha
relação de causalidade, proxima ou remota, com a circumsümcia ou facto indiciado;
zo. Que o facto ou a circumstancia indiciada coincida
com a prova resultante dos outros indicias, ou com as provas
directas colhidas no processo.

TITULO VIII
Do processo commum
CAPITULO I

Disposições geraes
Art. 284. Salvo o disposto no titulo IX, todos os crimes
serão processados e julgados de conformidade com o disposto
neste titulo.
Art. 285. Apresentada a queixa ou denuncia, com o
auto de corpo de delicto, ou sem elle, não sendo necessario,
o juiz mandará autuai-a, e decidirá sobre a sua acccitação
ou rejeição.
§ 1°. Sendo recebida, o juiz designará dia c hora para
a instrucção criminal, mandando que se façam as citações
cbs partes e intimações das testemunhas, sob as penas da lei.
§ 2°. Se o réu estiver preso, será conduzido a juizo no dia
c l1ora designados, e será citado, se estiver solto ou afiançado.
§ 3°. Não sendo o réu encontrado, a citação será feita
por editaes, com o prazo de 10 dias, para se vêr processar e
julgar, sob pena de revelia.
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§ 4°. Não obstante os editaes de citação, serão praticadas, no caso do paragrapho antecedente, todas as diligencias que possam ser prejudicadas com a demora, inclusive
a inquirição das testemunhas da accusação, sendo licito ao .réu,
quando compareça dentro no prazo do cdil8.1, requerer que
sejam reinquiridas na sua presença.
Art. 286. As citações serão feit8.s por mandado, quando
o citando estiver no Districto Federal, c por precataria, quando
em outra circumscripção do tenitorio nacional.
Art. 287. O mandado para citação dew conter:
I. A ordem aos officiaes ela diligencia para que o executem;
II. O nome da pessôa que deve ser citada, ou os signacs
caractcristieos, se fôr desconhecida;
III. O fim para que é feita a citaçfto, excepto se o objccto
f ôr de segredo, o que deverá constar do mandado;
IV. A indicação do juizo, lugar, dia c hora em que deve
comparecer.
Art. 288. As precatarias serão do mesmo teôr que os
mandados, com a unica differença de serem dirigidas ás autoridades jmliciarias em geral, rogando-lhes que as mandem
comprir.
Art. 289. Tanto os mandados, como as prccntorbs, serão
subscriptos pe!o escrivão e assignados pelo juiz.
Art. 290. A citação do funccionario publico, ou do militar, será feita por intermedio do chefe (lo respectivo serviço.
Art. 291. As rogatorias ús autoridades estrangeiras sc1·ão
encaminhadas ao Ministerio das Relações Exteriores, por intermedio do Ministerio da Justiça e N('gocios Interiores.
Do mesmo modo serão deprecadas todas as citações que
houverem de ser feitas nas legações estrangeiras.
Art. 292. Para a citação dos ministros diplomaticos, durante o tempo da sua missão, ou para a realização de quaesquer
diligencias nas legações ou navios de guen-a estrangeiros, observar-se-á o que se achar estabelecido em tratados c costumes
internacionaes.
Art. 293. As diligencias a bordo de navios mercantes estrangeiros serão praticadas, precedendo aviso ao respectivo
agente consular.
Art. 294. Nos crimes afiançaveis, naquelles em que o
o réu se livra solto e nas contravenções, poderá o réu, a seu requerimento e a arbítrio do juiz, comparecer por procurador
em todos os termos da instrucção criminal. Essa faculdade só
será concedida depois do interrogatorio.
Art. 295. O réu será interrogado, qualquer que seja o
processo, na primeira vez que, pessoalmente, comparecer a
juizo.
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Art. 296. O juiz, mandando que lhe seja lida a queixa ou
denuncia, interrogará o réu pela maneira seguinte:
I. Qual o seu nome, naturalidade, idade, estado, filiação,
rcsidencia e tempo della no lugar designado;
II. Quaes os seus meios de vida ou profissão;
III. Se sabe ler e escrever;
IV. Onde estava. ao tempo em que se diz ter sido comcttidc > o crime;
V. Se conhece as testemunhas arroladas, desde que tempo,
c se tem alguma cousa a allcgar contra ellas;
VI. Se tem algum motivo particular a que attribuir a
qttcixa, ou dennuncia;
VII. Se é verdade o que se allega na denuncia ou queixa;
VIII. Se quer fazer alguma declaração.
§ 1°. E' pcrmittiflo ao réu ditar as suas respostas.§ 2°. Os diversos réus não podem ouvir uns o mtcrrogatorio dos outros.
§ 3°. Com a resposta, poderá o réu offerecer, desde logo,
as allcgaçõcs cscriptas c documentos que quizer.
Art. 297. O juiz indagará do réu se tem defensor. No caso
affirmativo, este funccionará independentemente de procuração
c, se o réu, declarando-se miseravel, pedir que lhe seja dado
um, o juiz providenciará a respeito.
Art. 298. As respostas do réu serão escriptas pelo escri\·ilo, rubricadas em todas as folhas pelo juiz e assignadas pelo
réu, depois de as ouvir ler e achar conformes, sendo-lhe permiL Lido requerer as corrccções necessarias.
Se o réu não souber ou não puder escrever, ou não quizer
assignar, lavrar-se-á termo com esta declaração, o qual será
assignado pelo juiz c por duas testemunhas, que tenham assistido ao interrogatorio e á recusa do réu.
Art. 299. Ao réu, que fôr menor, o juiz dará curador,
que o assista em todos os termos do processo.
Art. 300. Interrogado o réu, procederá o juiz á inquirição das testemunhas, qualificando-as préviamentc de accôrdo com o disposto no art. 269.
Paragrapho unico. Antes de tomar o depoimento, levantando-se com a testemunha, mandará que esta repita a seguinte
formula: "Prometto solemnemente c pela minha honra, perante a Justiça, dizer a verdade do que souber c me fôr perguntado".
Art. 301. O juiz não tem arbítrio para recusar ás partes
quaesquer perguntas ás testemunhas, excepto se não tiverem
relação alguma com a exposição feita na queixa, denuncia;
iutcrrogatorio ou defesa, devendo, porém, ficar consignadas
uo termo da inquirição a pergunta da parte c a recusa do juiz.
Art. 302. Na rcdacção do depoimento, o juiz deve cingir-se, o mais possi\'cl, ás expressões das testemunhas e rc·
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produzir textualmente as phrases e os ditos por ella ouvidos
sobre o facto criminoso.
Art. 303. Quando a testemunha se referir a pessôas presentes ou a objectos sequestrados, ser-lhe-ão mostrados, indagando-se della se os reconhece.
Art. 304. Não tendo havido corpo de delicto, nos crimes
que deixam vestígios, e não tendo sido possível essa diligencia,
serão as testemunhas inquiridas sobre os factos e as circumstancias que constituem o elemento material do crime. Neste
caso, os depoimentos contestes (k duas testemunhas, pelo menos,
supprem o corpo ele delicto.
Art. 305. As partes podem requcrer que sejam feitas aos
informantes as perguntas nccessarias, para esclarecimento das
infom1ações que prestarem.
Art. 306. Se o réu, ou alguma testemunha, ou informante,
não souber falar a lingua nacional, o juiz nomeará interprete,
que prometterá traduzir fielmente as perguntas e respostas.
Art. 307. Do mesmo modo, o juiz nomeará interprete
para traduzir a linguagem mimica do surdo-mudo. Se, porém,
o surdo-mudo souber lêr c escrever, as perguntas c respostas
serão feitas por eseripto.
Art. 308. Não podem ser ~interpretes os que tiverem
deposto no processo ou, sobre o objccto em litígio, tiverem
dado parecer, e os analphabetos.
Art. 309. A todo o tempo, o juiz, ex-o_tlicio ou a requerimento das partes, pode inquirir os peritos ácerca do parecer
que emittiram e pedir-lhes novos esclarecimentos, lavrando-se
de tudo o competente auto.
Art. 310. Sendo revel o réu, a instrucção do processo
poderá ser feita em segredo de justiça.
Art. 311. Na instrucção do processo por crimes em que
caiba a acção publica, serão inquiridas de 3 a 8 testemunhas,
tanto para a accusação como para a defesa. Nos crimes de acção
privativa do offendido, serão inquiridas pelo menos 3 testemunhas, até o maximo de 5, quer do querelante, quer do querelado.
§ 1°. Nesse numero não se comprchcndem as informantes
e as referidas.
§ 2°. Quando forem allegados no mesmo processo diversos
factos, se sobre um ou alguns houver deposto uma só testemunha, poderão ser arguidas, a respeito, até mais duas testemunhas.
§ 3°. Durante o periodo probatorio, podem as partes
e o Ministerio Publico requerer diligencias e offerecer documentos.
Art. 312. O processo da instrucção criminal será encerrado dentro em 15 dias, quando o réu estiver preso, e dentro
em 30 dias, quando solto.
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Paragrapho unico. Sempre que o juiz concluir a instrucção
fóra do prazo, fará constar dos autos os motivos justificativos
da demora.

CAPITULO 11

Do processo dos crintes da cotupctcncia do Jury
Art. 313. No processo elos crimes de compctcncia do Jury,
observar-se-á o disposto no capitulo antecedente, sendo o
réu, que nilo for encontrado, citado por editaes, com o prazo
de 10 dias, para se vêr processar, e julgar, nos crimes afiançaveis, e para se vêr processar até á pronuncia inclusive, nos
crimes inafiançaveis, sob pena de revelia.
Art. 314. Terminada a inquirição das testemunhas arroladas pela aceusação, mandará o juiz abrir vista dos autos,
em cartorio, ao réu, pelo prazo de S dias e em seguida,
por igual prazo, ao representante do l\Iinisterio Publico,
para apreciaçfto da prova produzida.
§ 1°. Se houver queixoso, terá este vista dos autos antes
do réu, e se auxiliar da accusação, conjuntamente com o Mi·
nisterio Publico.
§ 2°. Nenhum documento poderá ser junto com as ailegações de que trata o final deste artigo.
Art. 315. Terminado o prazo de que trata o artigo antecedente, serão os autos remettidos ao presidente do Tribunal
do Jury que, depois de previamente ordenar, se fôr o caso,
as diligencias neccssarias para sanar qualquer nullidade ou
supprir falta que prejudique o esclarecimento da verdade,
1Jrofcrirá a sua sentença na forma dos artigos seguintes.
Art. 316. Se o juiz se convencer da existencia do crime
c de quem seja o criminoso, pronunciai-o-á, declarando o
artigo de lei em cujas penas julgar o réu incurso, declarando
que o réu fica sujeito a accusação e julgamento.
§ 1°. Pelo mesmo despacho, mandará lançar o nome do
réu no rol dos culpados, no livro para isso destinado, o qual será
rubricado pelo juiz, recommendal-o na prisão em que se achar,
ou expedir as ordens necessarias para ella.
§ 2". Nos crimes afiançaveis, arbitrará, no mesmo despacho, o valor da fiança.
Art. 317. Não havendo certeza do facto, que constitue o
crime, ou indícios vchementes de que seja o réu o seu autor,
o juiz julgará improcedente a queixa ou denuncia.
Paragrapho unico. O uespacho que julgar improcedente
a queix[t ou denuncia não faz caso julgado, podendo ser in·
tentado contra o réu novo processo, se de novas provas se
tiver conhecimento, cmquanto o crime não prescrever.
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Art. 318. O juiz absolverá o réu, quando estiver provada
alguma justificativa ou dirimente da imputabilidade. prevista
na lei penal (Cod. Pyn., arts. 27 e 32 a 35).
Paragrapho unico. A sentença de absolvição, confirmada
pelo tribunal de recurso, produzirá os cffeitos de cousa julgada.
Art. 319. Os despachos, que pronunciarem ou não pronunciarem o réu, e as sentenças f!Ue o absolverem in limine,
serão sempre fundamentados.
Art. 320. A pronuncia, alem dos cffcitos indicados no
art. 316 e § to, importará, para o réu, na suspensão do exercício ele todas as funcçôes lltthlicas, salYo o acccsso legal
que lhe competir.
Art. 321. Passada em julgarlo a pronuncia, o escrivão
immediatamente dará vista dos autos ao representante do
Ministcrio Publico, pelo prazo de cinco (li~1s, 1Jara offerecer o
libcllo accusatorio, c, sendo particular o accusadnr, notificai-o-á para offereccl-o, dentro e111 igual pra7.o, sob pena de
perempção da acção, salvo o disposto no art. 6(H.
Art. 322. O libcllo <leve conter:
I. O nome do réu.
II. A exposição, deduzida por arUgns, do Iaclo que constitue o crime e das circumstancias aggravantes, se occorrerem.
III. O pedido de conclcmnnção, ·indicando-se o gráu da
pena e lei que a impõe;
IV. A assignatt~ra do promotor, ou do queixoso, ou seu
procurador, com poderes bastantes para promover a accusação;
V. O rol das testemunhas, cujos depoimentos o accusador
entender necessarios na sessão do julgamento, os documentos
e as diligencias que interessarem á accw~ação.
Art 3~1 .~. Os libellos que não tiverem os requisitos mencionados no artigo antecedente não serão recebidos; mandará o
juiz reformai-os, impondo aos que o hotn·crcm ~1ssignado 1nulta
de 20$ a 60$000.
Art. 324. Recebido o libcllo por despacho do juiz, o escrivão,
dentro em tres dias, delle dará copia, com o rol das testemunhas
ao réu preso; c ao afiançado ou seu procurador, se apparccer,
exigindo sempre recibo, para ser junto W)S autos.
Paragrapho unico. O escrivão fornecerá Lambem ao réu
copia. dos documentos juntos ao libcllo, quando Wr pedida.
Art. 325. Nos cinco dias seguintes ao recebimento da
copia do libello, o réu poderá offerecer contrariedade escripta c
a ella juntar o rol das testemunhas, que de\·anl dcpôr na
sessão de julgamento, assim como os (locumentos que tiver,
requerendo as diligencias que entender uteis ou necessarias á
sua defesa.
Art. 326. Findo o prazo para a contrariedade, o escrivão
fará os autos conclusos ao juiz.
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Art. 327. Se o juiz encontrar no processo qualquer nullidade, mandará preencher as formalidades omittidas e decidirá
sobre as diligencias requeridas no libello e na contrariedade.
Art. 328. O juiz, julgando o processo devidamente preparado, marcará dia para o julgamento, ordenando sejan1 intimadas as partes a as testemunhas arroladas no libello e na
contrariedade.

CAPITULO III

Dos actos ptAeparatorios do julgan1cnto pelo Jury
Art. 329. O Tribunal do Jury reunir-se-á todos os mêses,
celebrando em dias uteis successivos, snlvo justo impedimento, as sessões ncccssarins, pnra julgar os processos 1>repa~
ratlos.
Art. ? 30. A convocação do Jury será precedida do sorteio
de 28 jurados, que terão de servir na sessão, c publicada por
cditaes. Esse sorteio será feito do dia 15 ao dia 20 do mcz an1erior ao da sess;"ío.
Art. 331. O sorteio deverá ser feito a portas abertas c
por mn menor, lavrando-se de tudo o que occorrer termo escripto pelo escrivão, no livro para esse fim destinado, especificando-se os nomes dos 28 iurados. As 28 ceclulas serão fechadas
em urna separa(la.
·
Art. 3:n. O juiz annunciará, logo, por editaes, a convocação
do J ury e o dia em que se deverá realizar a primeira rem1ião,
convidando nomeadamente a comparecerem os 28 jurados
sorteados e declarando que estes hão de servir durante a
proxima sessão judiciaria, sob as penas da lei ; bem como
expedirá os competentes mandados e requisições para serem
intimados pessoalmente os mesmos jurados.
Art. 333. Os editaes, de que trata o artigo anterior, serão
aflixados na porta do Tribunal e publicados no Diario do Fôro.
Art. 334-. A notificação ao jurado se entenderá feita
sempre que, por otlicial ele justiça, fôr entregue na casa de sua
rcsidcncia, d.e~'de que o mesmo official certifique que o jurado
Lio eslá fúra do Districlo Federal.
Art. 335. No dia e hora designaclos vara a insLallação
do ]ury, o juiz, pre~;cnte o promotor, após fazer soar a canlpainha, mandará proceder á chan1ada dos jurados pelo escrivão,
c declarará installada a scss<"io judiciaria, se se ach~trcm presentes
pdo menos 1.5 jurados.
Art. 336. O jurado, que tendo sido intimado, não puder
comparecer por justa causa, será dispensado, se o requerer.
§ 1°. Se allegar moles tia, o juiz mandará submettel-o
:í. inspecção de saúde pelo Instituto Medico-Legal.
1
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§ 2°. As dispensas poderão ser tambem solicitadas pelos
chefes das repartições a que pertençam os funccionarios sorteados.
Neste caso, sómente serão concedidas, se os motivos allegados
forem relevantes, a criterio do juiz.
Art. 337. Se, não obstante haver numero legal para a
installação da sessão judiciaria, não estiver completo o numero
de 28, proceder-se-á ao sorteio de tantos jurados substitutos
quantos forem necessarios para completar esse numero.
Art. 338. Sorteados os substitutos, voltarão para a urna
geral as cedulas dos jurados substituídos, aos quaes, não tendo
sido dispensados, nem legalmente excluídos, o juiz imporá
no encerramento da sessão judiciaria, a multa de 20$000 a
100$000, multiplicada pelo numero de sessões realizadas, ou
não realizadas por falta de numero legal.
Art. 339. Até que se verifique o numero legal para a in5tallação da sessão judiciaria, o jttiz irá procedendo a sorteios
Successivos, com intervallos de tempo necessario para intimação dos jurados, observando o disposto nos arts. 332 e 333.
Art. 340. Installada a sessão, o Presidente do Tribunal
fará distribuir pelos jurados copias dactylographadas da denuncia, pronuncia, libello e contrariedade de cada um dos
processos a serem julgados, podendo mandar juntar outras,
que entender convenientes.
Art. 341. A ordem do julgamento será cletenninada :
I. Pela preferencia elos réus presos aos afiançados ;
II. Pela antiguidade da prisão, entre réus presos ;
III. Pela prioridade da pronuncia, sendo a prisão da mesma
data;
IV. Pela prioridade da pronuncia, entre réus afiançados.
. Art. 342. A presença do representante do l\1inisterio Pubhco ás sessões do Jury é necessaria, sob pena de nullidade.
Art. 34.~. A' porta do Tribunal será affixada, pela ordem
estabelecida no art. 341, a lista dos processos que devam ser
julgados na sessão convocada.

CAPITULO IV

Do julgamento pelo Jury
Art. 344. No dia designado para a reunião do Jury, á
hora marcada, presente o promotor publico, o presidente do
Tribunal, após fazer soar a campainha, 1n~mdará que o escrivão proceda á chamada dos jurados para verificar se estão
presentes em numero legal, que é, pelo menos, o de 15.
Art. 345. Feita a chamada, havendo numero legal, o
presidente do Tribunal declarará aberta a scssã.o, e, não o
havendo, convocará nova sessão f.Klra o dia util inunediato.

AC'I'OS DO PODER EXECllTlVO

~03

Art. 346. Num e noutro caso, o presidente do Tribunal
applicará aos jurados, que faltarem sem causa justificada, a
1nulta de 30$000 a 50$000 e o dobro nas reincidencias ; e aos
que, tendo comparecido, se retirarem antes de dispensados
pelo presidente, a multa de 200$000 a 500$000, dobradas nas
reincidencias.
Art. 347. As excusas de comparecimento, por molestia ou
outro qualquer motivo justo, só serão attendidas, se feitas antecipadamente, ou dentro no prazo das 24 horas seguintes, e
forem devidmncntc comprovadas, a criterio do presidente do
Tribunal.
Paragrapho unico. Este, porém, poderá, até cinco dias
depois de encerrada a sessão judiciaria, relevar as multas impostas aos jurados que tiverem sido assíduos, o que fará exofficio, ou a requerimento do interessado.
Art. 34R. Nüo havendo scssüo, por falta de numero legal,
duas vezes consecutivas, proceder-se-á a sorteio de tantos
jurados supplentes, quantos sejam necessarios para completar
o numero de 28.
§ 1". Os supplentcs só entrarão para a formação do Tribunal, quando hajam faltado os jurados a que substituam,
sendo chamados apenas em cada sessão os que forem nccessarios, observada a ordem do sorteio supplcmentar.
§ 2". A' proporção que comparecerem os jurados primeiramente sorteados, irão sendo dispensados os respectivos supplcntes, cujas cedulas voltarão para a urna geral.
Art. .349. Aos supplentes são applicaveis os rl.ispositivos
referentes ás dispensas, faltas, excusas e multas.
Art. 350. As n1t1ltas impostas aos jurados, não relevadas
pelo presidente do Tribunal, serão cobradas executivamente
pela Fazenda Nacional. Para esse fim o presidente, no prazo
de 10 dias, após o encerramento da sessão judiciaria, remetterá ao representante da Fazenda Nacional a relação dos
jurados multados e as certidões extrahidas das actas de que
constar a imposição das multas, tendo para tal effeito força
executiva as mesmas certidões, rubricadas pelo presidente do
Tribunal.
Art. 351. Aberta a sessão, o presidente do Tribunal, depois
de resolver sobre as multas e as excusas, na fórma dos artigos
anteriores, abrirá a uma, verificará publicamente as cedulas
que nelJa se acharem, collocará na urna as ccdulas relativas aos
jurados presentes, e, fechada ella, annunciará qual o processo
que vae ser submettido a julgamento, ordenando ao porteiro
que apregôc as partes c as testemunhas. arroladas no libello e
na contrariedade.
Art. 352. Se o réu ou o accusador não comparecer, com
excusa legitima, o julgamento será adiado para a sessão seguinte, se não puder realizar-se na mesma sessão.
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Paragrapho unico. Se a falta fôr do promotor, ao seu
substituto caberá promover a accusação.
Art. 353. As testemunhas que faltarem incorrerão na
multa de 10$000 a 50$000, ou prisão por 5 a 15 dias, imposta
pelo presidente do Tribunal.
Art. 354. O porteiro do Tribunal certificará haver feito.
por pregão, a chamada das partes c testemunhas, mencionando
os nomes das que comparecerem c das que faltarem.
Art. 355. Respondendo o réu ao pregão, o presidente do
Tribunal, depois de perguntar-lhe o nome, a ida<le e se tem
advogado, dar-lhe-á curador, se fôr menor c nflo o ti ver; c, se
maior, dar-lhe-á. defensor, se o não tiver.
Art. 356. Não comparecendo o defensor, ou não acceitando
o réu maior o que lhe fôr dado pelo presidente do Tribunal, o
julgamento ficará adiado para a sessão judiciaria seguinte,
se não puder realizar-se na mesma sessão.
Paragrapho unico. O julgamento só poderá ser adiado
duas vezes, devendo o rétt ser julgado quando chamado pela
terceira vez; neste caso será defendido por quem o juiz nomear,
resalvado ao réu o direito de ser defendido por advogado que
tiver escolhido c se achar presente.
Art. 357. A falta de comparecimento de tc::-;Lcmunhas de
accusação ou de defesa, tenham sido intimadas ou não, pode
tnotivar o adiamento, a requerimento da parte que as houver
arrolado, deferido pelo presidente elo 'J'ribnnal, antes de
formado o conselho.
Art. 358. As testemunhas serão rccolhiuas a logar de
onde não possan1 ouvir os debates, nem as resposh1s umas elas
outras, e separadas as de defesa das de accusação.
Art. 359. Em seguida, proceder-se-á ao sorteio de sete
jurados para a formação do conselho, sen(lo as ccdulas tiradas
da urna por um menor, procedendo antes o presidente do Tribunal á leitura dos arts 361 c 362. A' medida que o nome de
cada jurado fôr sendo lido, o accusado ou seu advogado, e, de
pois delle, o accusador, farão suas rccusaç()es, sem as motivar.
O accusado poderá recusar quatro c o acc11sador outros
tantos.
Art 360. Se os réus forem dois ou n1ais, c nã.o coincidirem
suas recusações, dar-se-á a separação do processo, entrando em
julgatnento sótnente o réu que houver acceitado o jurado, salvo
se o jurado, recusado por tun réu e acccito por outro, fôr
tambem recusado pelo accusador.
Art. 361. São impedidos de servir no mesnw conselho os
ascendentes c descendentes, sogro e genro, irmãos, cunhados
durante o cunhadio, tio c sobrinho, padrasto e enteado. Desses,
o primeiro que tiver sabido á sorte é que eleve servir.
Art. 362. Os jurados, ao seren1 sorteados, poden1 dar-se
de suspeitos, ainda que pelas partes não sejam recusados,
quando para isso tenham motivo legal, que deverão declarar.
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Paragrapho unico. Uma vez sorteados, não se podem communicar com outrem, nem manifestar a sua opinião sobre o
processo, sob pena de serem excluídos do conselho e multados
em 200$000 a 500$000, pelo presidente do Tribunal.
Art. 363. Se, em consequencia das recusações e suspeições
não restar nmnero para a formação do conselho, o julgamento
será adiado para quando o presidente do Tribunal determinar.
Art. 364. Os jurados que se derem de suspeitos concorrerão,
con1o se não o fossem, para o nmnero legal necessario á abertura
da sessão.
Art. 36). A suspeição posta ao presidente do Tribunal ou
a qualquer dos jurados, quando nilo reconhecida, não suspen<lerá o julgamento.
Art. 366. Formado o conselho, o Juiz, levantando-se e,
com ellc, todos os presentes, lerá aos jurados a seguinte formula:
"Fazendo, em nome da Lei e da Justiça, um appello aós vossos
sentimentos de honra, promettei examinar a accusaçfto que
pesa sobre o réu, sem odios ou sympathias, mas com a rectidão
c a imparcialidade neccssarias, para que o vosso julgamento seja
a affirmaçilo sincera da vossa intima convicção, da verdade c
da justiça, tal como a sociedade espera de vós". Os jurados,
nominalmente chamados pelo juiz, responderilo, alçando a
mão direita: "assitn o prometto".
Art. 367. Em seguida, o presidente do Tribunal interrogará
o rén, pela n1aneira indicada no art. 296.
Art. 368. Feito e assignado o intcrrogatorio, o cscriv:1o
lf'r(t as seguintes peças do processo:
I. Queixa ou denuncia;
II. Auto de exame de corpo de delicto mt de qualquC'r
outro cxan1c pericial;
III. Os depoimentos das testemunhas na instrucç~ilo criminal;
IV. O interrogatorio do réu na instrucção criminal;
V. A sentença de pronuncia ou não pronuncia c a que,
lJroferida em gráu de recurso, a houver confirmado ou reformado.
VI. Qualquer outra peça, cuja ·leitura fôr ordenada pelo
presidente do Tribunal, a requerimento das partes, ou de algum
jurado.
Art. 369. Terminada a leitura do processo, o presidente do
Tribunal consultará o conselho se dispensa o comparecimento
das testen1t111has que tiveren1 faltado, resolvendo de accôrdo
com a deliberação da maioria. Sendo exigido o comparecimento, o presidente do Tribunal suspenderá ou adiará o julga·
mento e providenciará para que as testemunhas exigidas sejam
conduzidas ao Tribunal.
Art. 370. Não havendo opposição de qualquer das partes
ou de algum jurado, o presidente poderá dispensar as testemunhas presentes.
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Art. 371. Em seguida, o promotor lerá o libello e os artigos
de lei nelle citados e produzirá a accusação, falando depois o
auxiliar admittido no processo.
§ 1o. Em caso de ter sido o processo iniciado por queixa, o
queixoso lerá o libello e fará a accusação, usando depois da palavra o promotor publico.
§ 2°. Se o queixoso não comparecer, ou não fizer a
accusação, esta será produzida pelo Ministcrio Publico.
Art. 372. Serão então introduzidas, cada mna por sua vez,
na sala das sessões, as testemunhas de accusação, que deporão
sobre os artigos do libello, inquirindo-as primeiro o accusador
e o auxiliar de accusação, depois o advogado do réu, e, por fim,
os jurados que o quizerem.
Art. 373. Findo o depoilnento das testemunh:1s da
accusação, o advogado do réu desenvolverá a defesa.
Art. 374. As testemunhas do réu serão introduzidas na
sala depois da defesa, e deporão sobre os artigos da contrariedade ou sobre os factos allegados pela defesa, sendo inqueridas
successivamente pelo advogado do réu, pelo accusador particular, assistente ou auxiliar do accusador particular, pelo promotor e pelos jurados que o quizerem.
Art. 375. O accusador e, por ultimo, o réu, por si ou por
seus procuradores, replicarão e treplicarão, querendo, aos
argumentos contrarios, podendo requerer a rcpergunta de
alguma ou algumas das testemunhas já inqueridas.
Art. 376. O prazo, tanto para accusação, como para
defesa, será de 3 horas, podendo ser prorogado por metade
do tempo, mediante decisão do conselho.
O prazo para replica e trcplica será, no maximo, de
2 horas improrogaveis.
Art. 377. Se forem dois ou mais os réus, cada um terá,
por sua vez, os prazos acima estabelecido~, se defendidos por
defensores diversos.
Art. 378. Durante o julgamento, não é pcrmittida a
producção ou a lcituta de prova documental nova; e só se admittirão testemunhas, que tenham sido arroladas nos autos,
em tempo opportuno.
Art. 379. Os depoimentos das testemunhas serão cscriptos,
se as partes o requererem.
Art. 380. Durante os debates, mas sen1 interromper a quem
estiver falando, póde qualquer jurado produzir as observações
que julgar convenientes, fazer interrogar de novo alguma testemunha, requerendo-o ao presidente, ou pedir que o Jury vote
sobre qualquer ponto particular de facto, que julgar importante.
A estes, requerimentos o juiz dará a consideração que
merecerem, mas deverá fazel-os escrever na ~;cta, bem como o
seu despacho, para que constem a todo tempo.
Art. 381. Achando-se a causa em est8<lo <1c ser decidida,
o juiz organizará os quesitos, r]tte dcYcm ser propostos aos
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jurados, e os lerá, indagando das partes se têm algum requerimento a fazer sobre a materia dos mesmos quesitos, ou algum outro a accrescentar.
Art. 382. No formular os quesitos, o presidente do Tribunal observará as seguintes regras:
I. O primeiro quesito versará sobre o facto principal, de
conformidade com o libello;
II. Se o presidente do Tribunal entender que alguma circtunstancia, exposta no libello, não é absolutamente connexa
ou inseparavel do facto, de maneira que não possa este existir
ou subsistir sem ella, deverá desdobrar esse quesito em tantos
qtiantos forem necessarios;
III. A cada circumstancia aggravante, articulada no lihcllo,
c( 11Tespondcrá um qncsito;
IV. Se resultar dos debates o conhecimento da existencia
de alguma circumstancia aggravante, não articulada no libello,
o presidente do Tribunal, a requerimento elo accusador, formulará o quesito a ella relativo;
V. Se o réu apresentar na sua defesa, ou allegar nos debates, qualquer facto que a lei qualifique justificativa ou
dirimente, ou importe em desclassificação do facto delictuoso, o
presidente elo Tribunal formulará os quesitos correspondentes;
VI. Se os factos da accusação forem diversos, o presidente
do Tribunal proporá, acerca de cada um delles, todos os quesitos
que julgar convenientes;
VII. O presidente do Tribunal formulará sempre um quesito sobre a existcnc1a de circumstancias attenuantcs, c
quaes sejam cllas;
VIII. Os quesitos rélativos ás concausas no crime de
homictdio, que não constarem do libello, só serão fonnulados
a requerimento de qualquer das partes;
IX. Se forem dois ou mais os réus, o presidente do Tribunal formulará tantas series de quesitos, quantos forem elles;
X. No caso do n. VI, quando o presidente do Tribunal
tiver de fazer differentes quesitos, sempre os formulará em
proposições simples e bem élistinctas, de maneira que sobre
cada um delles possa ser dada a resposta, sem o menor equivoco ou amphibologia.
Art. 3~~3. Após os quesitos relativos ao facto principal,
o presidente do Tribunal formulará os propostos pela defesa,
seguindo-se os referentes ás circumstancias aggravantes e
attenuantes.
Art. 3g4, Nenhum quesito, sobre qualquer enfemüdade
mental, accidental ou permanente, ou com fundamento no
art. 27, § 4° do Codigo Penal, com relação ao accusado, poderá
ser proposto, desde que se não tenha realizado prévia pericia
tcclmica, a requerimento da parte, do Ministerio Publico ou
por determinação elo juiz, ex-officio.
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Art. 385. Depois de lidos os quesitos pelo presidente
do Tribunal e decididos os requerimentos relativos aos mesmos,
indagará e11e dos jurados se se acham habilitados a julgar a
causa, ou se precisam de mais algum esclarecimento.
Paragrapho unico. Se qualquer dos jurados declarar que
precisa de novos esclarecimentos, o presidente do Tribunal
mandará que o escrivfto ou as partes lh'os forneçam, ou os dará,
conforme se tratar de questão de facto ou de direito.
Art. 386. Em seguida, os jurados se recolherão á sala
secreta, sob a presidencia do juiz, pass[lndo a deliberar sobre
as questões formuladas nos quesitos.
§ 1°. É-lhes pennittido examinar os autos c pedir ao
presidente do Tribunal esclarecin1entos sobre quacsquer questões de direito, que se relacionetn com o facto sujeito ao julgamento, sem de qualqtter fórma ficarC'm obrigados ás opiniões
oor cllc manifestadas.
~
§ 2o. O presidente do Tribunal fará a lei tu r a dos quesitos na ordem em que tenham sido formulados, e os explicará,
um a um, em sua significação e correlações, sem, comtudo,
fazer qualquer resumo dos debates, ou reproducção e apreciação das provas, sendo-lhe prohibido emittir qualquer opinião
sobre o facto a iulgar. A seguir, submetterá á votaçfio cada
um dos quesitos, na ordetn respectiva, salvo os que se
tornarem prejudicados pelas respostas dadas aos anteriores.
§ 3o. Se o Jury decidir existirem circtm1stancias a ttenuantes a favor do réu, o presidente do Tribunal irá pondo em
votação a existencia de cada uma das mcnciona<bs na lei
penal, e quando se decidir que existe algmna, a fará escrever.
§ 4°. A votaçfio será por c:;crulinio secreto, por meio de
espheras branca::; e pretas, sendo aos j'.traclos distribuída u:ra
esphcra de cada côr, symbolizando a br[tnca o voto negativo
e a preta o affirmativo, qualquer q11c seja a natureza do
quesito.
§ 5°. Em seguida á votação de cada quesito, o presidente
do Tribunal proclamnrá o resultado, affinnativo ou negativo,
declarando o numero de votos, que irfto sendo :1nnotados por
um jurado, servindo de secretario, por designação do presidente.
§ 6°. Se a resposta do Jury a algum dos quesitos estiver
em contradicção com outra ou outras já proferidas, o presidente do Tribunal, depois de explicar aos jurados en1 que consiste a contradicção, porá de novo en1 votação os quesitos a
que se referirem as respostas contradictorias.
§ 7°. Se, pela resposta dada a qualquer dos ques:tos, o
presidente do Tribunal verificar que ficam prejudicados os
seguintes, assim o declarará, dando por finda a votação.
Art. 387. As decisões do Jm-y ser:i:o ü)m:l(las por maioria
ele votos.
Art. 388. Terminada a votação, os jurados assignarão as
respostas aos quesitos, escriptas pelo secrctm·io.
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~-\1-t. 38Y. Em seguida, o presidente do Tribunal lavrará.
a sentença, absolvendo ou condemnando, de accôrdo com as
respostas dos jurados, e, voltando o Tribunal á sala publica,
o presidente lerá a sentença.
· Art. 390. Se o Jury negar o facto ou, affirmando-o, ·reconhecer alguma dirimente, ou iustificativa, o presidente do
Tribunal, absolvendo o accusado, ordenará immediatamente
a sna soltura, salvo se, tratando-se de crime inaffiançavel, não
tiver sido unanime a decisão dos jurados.
Paragrapho unico. Neste caso, se esgotado o prazo de 24
horas, não houver o Ministerio Publico appellado, com fundati1ento no n. III, alinea 4, do art. 643, o escrivão, passando a
competente certidão, fará os autos immediatamente conclusos
ao juiz, que ordenará seja o réu posto em liberdade.
Art. 391. Se o Jury affirmar a existencia do facto e aresponsabilidade do réu, o presidente do Tribunal condemnal-o-á,
na pena correspondente ao gráu, segundo as regras de direito.
Art. 392. De cada sessão de julgamento o escrivão lav'Tará.
uma acta, assignada pelo presidente do Tribunal e representante do Ministerio Publico.
Art. 393. Na ada serão mencionados os seguintes factos,
pela ordem em que forem occorrendo :
I. A installação do Tribunal, ao toque da campainha, presentes os jurados ;
II. A chamada dos jurados, com indicação do nome dos
que faltarem ;
III. As multas impostas aos jurados que deixarem de comparecer, e as relevadas aos que provarem excusa legitima, com
referencia aos officios ou requerimentos, que serão archivados;
IV. O numero de jurados presentes;
V. Os· nomes dos jurados que forem dispensados de servir
na sessão;
VI. O sorteio dos supplentes e substitutos;
VII. O adiamento da sessão, quando se der, decla·
rando-se o motivo ;
. VIII. A abertura da sessão, presente numero legal de jurados e o representante do Ministerio Publico, e a declaração
do processo que vae ser julgado ;
IX. A verificação das cedulas ;
X. A chamada das partes e das testemunhas, o seu
comparecimento, ou não, á sessão ;.
XI. As penas impostas pelo presidente do Tribunal ás
partes e ás testemunhas que faltarem ;
XII. A sentença de perempção da acção, se fôr proferida;
XIII. O facto de terem sido recolhidas as testemunhas em
lagar de onde não possam ouvir os debates, nem as respostas
umas das outras ;
XIV. A formação do conselho, com indicação dos nomes
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dos jurados sorteado:.; e das rccu:;a~üc:; feita~; pela accusação
ou pela defesa ;
XV. O compromisso Lmnauo aos membro:; do conselho;
xvr. o interrogatorio do réu, }Jüf meio de sunples referencia
ao termo de que trata o art. 296, c que será junto aos autos;
XVI r. i\ leitura da:; peças do processo cmuneraúas 110
mL. J()H;

xvn l. ( )~ dchalc·~ c a lllC'IlÇ<-l.() das Lt~Sktlllll Jl!;ts que dcpu;:crf'm <lepois da accw;:t~'ft() c da defc~a ;
~,~LX. A <'01tsuHa do prc:.;i<lcntc do Tribtttlal <~uc-; jUl:HJu:;
sobre a necessidade <1c 110\'0S csdmccimclllo~, J 1a r a hem julgarem a caw;a, a resposLa <1. llcs c tudo <Jlla nl o a cslc respeito
O('C'otTCr.

:,~

.x: i\ leitura (los qnesitos pelo

preside11tc do Trib11twl,
consulta ás partes sobre rcrJncrimcuto:~ a respeito, c o
que fôr requerido ;
:\XI. A delibcraçúo du com;clhu, sub :t 11n.·sidc1tcia du
juiz, a portas fechadas ;
XXJI. As respostas dns jurad()s au:.; quc~itus, medianLc
sitnplcs rcfcrcncia. au Lenuu de que trata u ar L. J~S <: que :;cr<Í
iu11lo aos autos;
.
XXIII. A publica~_;;lo
~;cnlença du jttií:, ll;t pteSCll~a du
réu, a portas abertas, c qual a swt d.ccisJ,l;
a !-illa

ua

.XXIV. A appclla~{\o d:-t part•.:, ou do rcprc~;L'11Ll1tfl: d1J 1\liPublico, se houver, ou o prolcsl.<.1 1•ur 1\1 l\'( 1 julganH·J!l.o;
XX V. Os reqttcrimenlos das partes, do n:pre.<.;cntauLc du

Hi~lcrio

1\l.inislerio Publico uu elos jurados, no cmTL·r do julg;tlllcuLu c
os respectivos despachos clu presidente cll) 'fribunal.

CAPITULO V

Das atlribuiçôcs do p1·csidcntc do Tdhunal do Jury
Art. J1H. Sií.o a U rihui(;(Jc~; d'J 1' 1-t ·::idctl k di) Tribuual du

Jury :

L Regular a pulicia das se::: IJc:; c

J H cndcr

u:;

de:_:u!Je~

dicnlcs;

li. Requisitar o auxilio da fur~;a p11blica, que 1icar;i
exclusiva autoridade ;
III. Regular os ucbalcs ;
IV. Conhecer das escu::;as do~~ jurado;.;, dislJCllSal-u;; du
comparecimento ás scss<>cs, nut1Lal-os c relc,·ar-lhcs as nmlta~.; ;
V. Resolver as queslõ('s incidentes, ( pw n~tu dcpL'tHbm
da decisão do Jury ;
\-I. Nomear ddcnsor au réu que o n~-Lo li ver, ou quando
u considerar inclcfc~~n, pc)(knr1o neste <'<tsn di·::~olver o conselho,
~;ob ~ma
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se não houve< no Tribunal algum advogado no momento; ou
que, de prompto, possa comparecer ;
· VIL Fazer retirar da sala o réu que, com injurias ou
ameaças, difficultar o livre curso do julgamento, proseguindo-se, neste caso, independentemente de sua presença;
VIII. Suspender a sessão pelo tempo indispensavel á
execução de diligenciás requeridas ou julgadas necessarias,
mantida a inco:i:nmunicabilidade dos jurados ;
IX. Interromper a sessão por algum tempo para repouso
seu c dos jurados, mantida a incommunicabilidadc destes ;
X. Decidir ex-o.fficio, ouvido o Ministerio Publico c o
representante da defesa, ou a requerimento de qualquer das
partes, a preliminar da extincção da acção penal ;
XI. Decidir todas as questões de direito que se apresentarem no decurso do julgamento ;
XII. Ordenar, ex-officio, ou a requerimento das partes, ou
de algum jurado, as diligencias destinadas a sanar qualquer
nullidade, ou a mais amplo esclarecimento da verdade ;
XIII. Dar execução á sentença do Jury;
XIV. Exercer outras attribuições que lhe são expressamente conferidas neste Codigo.

CAPITULO VI

Do processo e julgamento dos crimes de compe=
tencia dos Juizes de Direito
Art. 395. No processo dos crimes da competencia dos juizes de direito das varas criminaes, observar-se-á o disposto
no capitulo I, deste titulo, com as modificações constantes
deste capitulo.
Art. 396. Após o interrogatorio, poderá o réu, além de
allcgações e documentos, indicar as testemunhas que devam
ser -inquiridas sobre os factos que allegar, ou requerer que o
juiz lhe dê o prazo de tres dias para apresentar defesa e indicar as suas testemunhas, que serão inquiridas em seguida
ás de accusação, com observancia das mesmas formalidades.
Art. 397. As testemunhas de accusação serão inquiridas
sobre os factos narrados na den~cia ou queixa, e as de defesa
sobre os factos allegados no interrogatorio, ou na defesa.
Art. 398. As testemunhas de defesa só poderão ser
arroladas antes de iniciada a inquirição das de accusação.
Art. 399. Terminada a inquirição das testemunhas, as
partes - primeiramente o Ministerio Publico, o queixoso ou
denunciante, no prazo de dous dias, e depois, nos dous dias immediatos, o réu ou réus, - re~uererão as diligencias que
quizerem.
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;\rL 400. Conduid.as as tlili~cucias qttc tenham sido
requeridas c ordenadas, o jtti% manclarc't al>rir YÍsla dos
autos, pelo prazo ele trcs dia~. sncccssivamcnle:
I. Ao promotor publico, qucixosu on <kmtnciantc, para
:tllegaçõcs em que, d.cpois flc apreciar a pront produzida, coHduir:to com o pedido ela con<lemna~·fín, indicando o grau da
pena c lei que a impõe, c especificadas ~~s <·irct!mstancias :tggraYanks. que houverem occorriclo ;
II. Ao auxiliar da accusaç;\o, han·nd.< HJ, para aprccia~;:Io <la pro\·a, ou, trr1tando-se <1c :lcçrio inici~ula por queixa ela
parte <lficndicla, ou <lcnuncia <k qualqmT pcssôa, ao promotor publico, par~1. apreciada a prova, ~uluitar o pedido
d.c condemnação, por aqudk feito, <lU cmiUir parecer,
n,nrormc se tratar <k nimc <lc :tf'(,';t(l l'uhli<~a. ou <le ac~;ão
!ll.i\·a<b:

IIf. Ao réu, ou réns, para apreci;tr :t pr<J\·;t pw<tuzida c
alkgar o que convier ú sua defesa.
§ 1". Decorrido o prazo, scnl qtw <, d.cnttncianle, ou, em
crime de ac<;fio publica, o queixoso aprc;..;cntc :ts suas allegaçõcs
c pccli<lo de condcmnação, os autos irüu com vi:-;ta ao promotor
pul)lico para esse fim, c, em seguida, ao rút.
~ 2". Decorrid() o prazo, sem que o queixoso. em crime
d.c acção privada, apresente as suas alkg:t~·~~~cs c pc~clido de
con(lcmnação, a acção ficará pcrcmpbt.
~ 3". Sendo revel o réu, os autC1s pl'rtlW1ll'Cl'rfío em cariurio, pelo pra;m qtw lhe é cnnccdi(lo.
Art. 401. Fimlo o prazo cunceui<l(J, u jni:;,, se encontrar no
processo qualquer nullid.:t<ll', mandar:í. prccachcr as formalidades
omittidas; c, acl1ando o processo <lc\·i< lanwntc preparado,
designará clia para o julgamento, Ci)Jll iutimaçfi<) das partes.
Paragrapho ttnico. ~1\<> n:u, citwlo <lc acconlo cum o artigo
285, § 3", c que f{)r revel, nf'ul se Cará nova intimação, c· o
que, tendo assistido ao~ termos da inslruc(,~ilo criminal, nfto
fôr cncontr~Hlo para ser inLim~tclo pc~..;ll:tltnctllc, ~d-o-;i pur
edita], com o pra7.o de 5 dias.
Art. 402. No di:1 designa<{<, para u julgamento, á l10ra
mareada, presente o promotor publico, r> jui?:, aberta a audicncia, ao toque da campainlw, mnmlar~i aprcgo~tr as partes.
§ 1". Se o réu ou o aceusador nüo comparecer, com cxcusa
legitima, o julgamento será adiaclo para a andicncia seguinte.
Se a falta fôr do promrJlor, ao :--;cu sul,~.;tit.u1'l cal,cr;Í, promover
a accusa~~ão.
~ 2°. Responclcmlu (J réu :t() pn'g;To, <J juiz, depois de perguntar-lhe o nome, a idade c se tem :J( lvogado, dar-lhe-á
curallor, se ft,r mc·nor c~ n:"lu o Li\·cr; (', ;;L~ lllaior, sem defensor,
llw <!.ará 11111.
~ 3". Niio comparecc~ndo <, (lcft.nsPr, •llt não acccitando o
lÚt maior <J que Jhc fôr dad1.l J>clr) jt1iz, cl jul.gmnento ficará
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adiado parn ~~ awli<•nria seg-tt1nte, ou para a que o jni7
d.<'~;ignar.

§ 4". O julgamento s<', porlcrá ser arliado duas ve:ws,
<lcn~ndo o réu ser

julgado quanrlo chamado pela terceira vez;
neste caso será <lefcndi(lo por quem o juiz nomear, rcsalvado
ao réu o direito ele ser dcfend.id.o por advogad.o qtw t in·r
<·~~('olhielo c Sl' aclwr presente .
. \ rt. 403. Em scguiela, o jui7- interrogar{t o r(n pela mnnc·ira in<lic·:Hla no art. :296 e, feito o interrogatorio, <larú a
pal:t\Ta :to :wcnsaclor l', <l.cpois deste, ao <kfcns' 1r, 11:tr:t St1S··
I ('1t1 arem. ontlmentl\ as suas conclusôcs.
Art. 404. () pra7-(), tanto para a accusa<.,~:"ín, como par:t n
rkfcsu, scr~i <lc mna l10ra prorogavcl, por mais 30 minutos, a
C'rikrin <lo juiz: p;tra ;t r<'plica c trcplica scr:i <h· 30 minutos
i lllj ll'Ol'Oga \TÍS.
Par:q. ~rapho uni<'<l. Se forem <lois on mais os n~tls. <':t<la nm
tcr;Í, J>or sna \TZ, <•s Jlr<tí:t1S acima c~:taJ,cl<'<·Ítl•lS, ~;~· <lÍ\.<T~;~~~~
1. < •rt 'lll os seus dcfcnson ·s .
. \rt. cWS. Fin<la a <liscussilo oral, scr;'lu os aU(tlS Í1lll1]('tli:li amcnk cotwlusos :u> j11iz para scntcm;a <kflniti,·:t.
,\rL 406. S:!o dll'itus <h scntcnc;a ck cnrHkmtw<;:lo:
I. Ser o nonw elo n.çtt lançaclo no rol <los cttlpa<lo:;, no
li\'1'11 para isso <k~tina<lo, o qual será rul>rif'ado pdo juiz:
fl. Ficar < • r(u snspntso elo excrcicio de tmbs :ts funcr:<lf'~~
pu! dicas, saln> o acccssn legal que lhe competir;
lfl. Ser plTStl, ou ('OllSC1Yarlo na prisão, (·mq11:1t1ln n:ío
Jll"<'.'~(:tr firtiH,':I, ll<lS ('r!S!lS Clll q11l~ él lei a éHlmÍtJt•.

CAPITULO VII

Do p•·nct·s~o e j ulgan1ento dos crinll'~ da c:n1n petcncin dos pretores
/\rt. 40/. N"o

proc(·SSI) dt1S

prc·jtll'('S, ohSl'I'\';1!'-SC'-{t
1'111!1

·r;', o d<· clua·~ a cinco:

cnmcs da cnmpetclwia rln~

<lÍSIH1Sl<•

:t'~ scguint<·s mncl.iflca</lC'S~

I. As testcmttnh:l':.

St

O

Lill(o
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c:tpÍ1tt1CJ :lttlt·\'t'tklt(l',

<lt' :tccus:w:"ío

<'r>mn

dt' ~kf<"~:l,

·

f L Findo ,, prazo C••llC<'tlt<lo ao r(u, Sl'r:"ío os :tttlns imC'onch1sos ao jui:;; para proferir a ~~enten(;a
de·llnitiYa, poelen<l.() prc,·ianlcn te· ordenar as diligencias m•ce~~
c..;ariCls, pétra sanar qu:tlqtwr nulliclaclc, nn sttpprir f:il1:t, qtw
prcil1(11cpw o (·:-;cl:t1\TÍ111<'111<1 da n•nb<lc.
Art. 408. :\' ~:<'n1c·tw:J <h· <'llll<lc•tnn:tr::-tll :qljlli,·:l-:~(· rl
mcdiat<~nwnk

rli::.]'r•c:1<1 110 :trl _ ,J()(l.
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Dos processos

IX
especiRe~

CAPITULO I

Do processo c julg:uncn to no Juizo de

Mcnorc~

Art. 40<). O nwnnr <le 14 nnnos, incli.!:.~ikt<l'l ~utor, co-m11or
nu rumplicc (te facto qu~lifica<lo infmcçilo pC'n:tl. niio ~~crú
';t1hmdLiclo a procc~';o penal de c:c;pc~cic algum:1; :1 nu h ll'itbcle
cillllpC'1 ente~ tomn.r:í s{Jmcntc n~-; infonnaçCil'S pn·cisas, n·gis~
trnnd(J-:tS, sohtT o facl o punível <' sc·ns ~tg('nll'::, n <·sl :H lo p11y;;ico, mcnln 1 c moral d.o menor, <' a si 1u;tc,·i"íu scwi;tl, mor:tl <'
('<:OI!Oillica <lo~-; pacs 011 Ltüur, ou ]WSS(Jél SPh cuja ~~uanla VÍ\'~,
pro<'cd.l'Wlo, no mais. dl~ acc{)nlo com os prt'('lS{)S it-rmns <lo
art. 24 c paragrapbos, elo regulamento appro\·::rl.<l 1wl< 1 <kC'n·l o
11. 1G. 272, <lc 20 de dezembro de 192.l
Art. 410. O menor indigiüulo autor, co-;ut1 orou eumplicc
d.e facto qualificado infracçüo penal, qnc crmtar m::ti~ dr~ 14
;-~nnos c n1enos ele 1R, serú subnwt Lirl.o a pn1c<·sso <'spe~inl, nn~~
1f'rmos r.los artigos seguintes .

Art. 411. Não haverá inquerito policial.
§ 1°. E1n caso de flagrante infracçil.o penal, lavrado o rcs..
pcctiyo auto pela at1toridade competente, cst:J o remcttcr{t com
o ml'nor, no pra:w maximo de 24 horas, ao J nir. de JVIennrcs.
~ 2°. EmhrJra apprchcncliclo em l1a~~ran1 c•. o men0r nfio
scrú clc·Lido em pri~~fí.o commum, mns n-cc~lhirlo 8 1, •C:-t1 ~qml
pri~Hlo, atú sua aprescntaçfio ao Juiz ele J'vlenorcs.
§ 3°. Qti.and.n a autoridaflc policial t ÍYí'!' conhecimento de
alguma infrac~.~fio penal, oflicinní ao Juiz ele 1\ Tenores, communican<lo-lhc o que souber, com os c~;cl~ 1 1'<'<·jm\'ntos exi~':i(los
no boletim de que trata o art. 41 (l.
§ 4°. As autorida<les polici0cs e'\.ectttarilo as <liligcnci.n.s
fltlC lhes forem requisitadas pelo Jni1. flc JV[c'nl)rcs, C' pn·sl ariln
a este toc1o o auxilio neccssario.
Art. 412. RecC'hcndo o menor, o jtti7- o fará rccolhcr·~w
. \ lq·igo de 1\fCilorcs, c· proce<lerú a uma iusLrucçfio snmmari:1,
ma~1cbndo submeLLd-o a identiflcaçfin, exames me<lico-psyclwJogtco c pcdagogico, que S<'rilo fcil os c lmTados scp:1rn<lamcnte;
invC'sti~~an<lo a cdark. o C':;trulo physico. mvntal <' mnrr~l <.lo
menor e a situaçilo social c cconumica !los twes, ntt tutor,
nu pessôa em cuja guarda YÍ\~a. formanrl<l-SC' um boletim do
resulta(lo dessas invPstig~H;<':íC's c p1Hknd'l lll"d<'ll:lr llllt.r:~:; tlili~~<~lwins que julgar utcis.
·
Art. 413. Encerra<b a instntc(~~lo summ:tri:t, n iuiz man<larft dar \~isla rlos antns :111 ('ttrnr l1 11' 1l1 • 1111 ·n1 •1'1 ·::, 1J:11:r, o~; flnr~
c.k rlin·ito.

Art. 41'"1. No~ rasos em que, no n1esmo processo, houver
co-réns menores de 14 a 18 annos e de edade maior, aqucllcs
~;cr;lo processados c julgados pelo Jui:r, ele 1\1enores, no qtwl
ser:io remettidos, pelo juiz criminal competente, os m'ccss~1rin~-:
1l1 lC'tlmentos. cxtrahidos do respectivo processo.
~ 1°. Os co-réus menores, apprehendidos, serão enviados
an Jui:r, de l\1enores, para que os recolha ao Abrigo, on1 lP
fi,·:tr:1o á disposiçüo do jui?- criminal, cmquanto necessario.
2'). O juiz 1wme:1rá defensor ao menor, sem prejni:r,o do
di1,·ilo qtte nssista ao pae ou tutor de lhe nomear advogado.
~ 3". Os co-réus mcnore~; comparC'ccrfío isoladamente, s(,
p:tr:t Set'L'i'il qnalifira<.los e interrogados, em audtE'ltcia secrc·ta,
·-~~·~~''imlo-sc f)s outros termns do processo, na prcsen~~[l do
''( ·11 < kfensor, ou advogado.
4". D('S<le que sejam recolhidos ao Abn:r,o, n Jui?. ck
J\ knores procecler:i ú instrucçfío summaria, afim <le nfio rt!l::trclar
o l'roressc • ulf:erior, tlcaw lo ú <'Spera dos clocumcntns, qnc 111l'
m:lltclar;i o jtti/j crimin~tl, para proseguir, como fi)r de direito.
1\ rt. 415. Durante a instrucção summaria o juiz 1H J( ln,
<'onformc os anf.c<'c<lentes flo menor, sua iua<k P nature%a <b
in[r:wç<lo pcn:tl. c :t ~:ituaç:l.n <los pacs, ou tutor, ou p<·~~soa dt·llf'
(:n< ·:m·egada :
I. Entregal-o ao responsavel, tnediantc fiança;
rr. Internai-o no Jl bn:r,o, ou em algum inst1tuto, qtw
i1 il!~lle conveniente.
Art. 416. O boletim de investigações, a que se refere o
nrt. ~Hl, § 3°, eleve conter os seguintes dados, poclrnclo c~ontf'r
cn1 i ros considerac los u Leis :
I. Nome e sobrenome do menor, nppelliclo nu ''~:ul~~o;
I L Data c lugar do nascimento ;
III. De quem é filho, se legitimo ou natural;
IV. 82 é orphnm <k pae e mãe, sómentf' clt' paf>, n11
·~/,mente de mãe;
V. Com quem habitava;
VI. Qual o seu grá.u ele instrucção;
VTL Se frequentava alguma escola primaria nu profis ..
~innal, {1\1 onl.eina;
vrrr. Qual () seu comportamento nessrs institutos;
f X. Se tem alguma occupaçilo, e qtt~llll o 11w n·tldf';
X. Qual o sctt c~stado de samlc;
X f. Se sofTrc <lc molestia contagiosa, se ( rego, sunlo~
lll1Hlo, epikptico ott so(Tr<' d.<' qualquer fflrm:t ck ~rli<'ll~IÇiio nu
d•·fic·iencia mental;
XII. Qttncs os S<'tlS precedentes anceslrnf'S;
xrrr. Ot!;ll'S () :~c'U C';Jr;w!('l', mnralid:llk, ll:lhilo:, (' tPn~
,l,•twias:
XI V. Ouaes o:~ ln!~:lrc's que ]J;JlJÍLH~Ilmrntr' frPq11entava
<' '11:1~~ c<llllÍ•:mhi:ts;

*

*

216

.\f:TO~

TIO POI,EH FXEfTTI\n

XV. Se foi anteriormente preso, pc'r que facto c por
que autoridade;
XVI. s(' j:í foi \'ÍC'tima ck algum ddicto Ott [l('(~:ÍO rcprm·avel.
Art. ·ti 7. Além ela:-; in(licações l·xigid<IS no ~1rtigo anterior,
c outr~1s pn)\"C>Ítosas. a :\tttorida<lc far:í <'OIIStar d.r.' mesmo boletim as i11forma<;ões que ()hii,·er, sobre ()~: lH 't11L'S, sohrenonw~,
profissfio. dmnicili('
resiclcncia. csta<lo. comporiamcnt~.
situa_<;ão <'connmica, c tO< los os :_mtc:·eedent~es que tnn:em . citnhectdos ns paes. itti111Ts lltl pcs~:(1as em l'tlJa 1'1'1llJI<tnlna Yl\'tl
n n1enor.
Art. 41 :-:. Nos process()s em qtw forem i n<liciados a pena~
menores de 14 a 1~ :mnos. iodos os aetos c termos serão rea
lisados em sq~redo, s1') S(' a<lmittirHlo a ]'rcs~.·n<>~.t dns pessoas'·,
1wn·ssarbs ao processu c <las autoriza<las pl'lo juiz .
.'\r L 419. Os mc11un·s ele 1R a nnos n:ln po< km :tssistir ás
audiencias dos iutZl'S c Sl'Ssõcs <ios trihun:ws, 11em ;Íc; <lo Tui7.<1
de l\1cnon·s. se~ülu pnra a inst n1cçfl.o c o jnlgamento <los processos contra clks movidos. quando h()ttV! ·n·m sido inlimnclos
a comparecer, nu qtwwlo llOUH-'rcm de dcp(n· como ü·stf'munhas. st'nncntc clurnntc <' lc-mJHI 1'111 que su~1 prcc;l·nça f(\r
()\t

lJCC('ssaria.

Art. 420. O j11rnal ou rwss~~~~ <Jtt<'. p<lr qualquer fórma
de publicação, violar o segn·do elo prnccssr\ incnrrcrú na multn
~k 1 :000~000 a ~:000~000, nkm ck ntllr;\c:. Jwn:ts crn que pos:"':'
11H'< 11Tl'L

Art. ~J2J. Sempre que ft.~r \·ic1im:t ele infr:wt,·:l.11 penal algum
menor de 1R annos, abandonadfl, J)(T\'IT( i1l(l, nu em perigo de
o ser, a autorida<k pnlicic:d on n jui;,~ <la insfrucção crirninal
mandani cntregal-o a() .Juiz ele l\-lcnorcs, para os fins tk direÍtCl.
Art. 422. I'crminacla a instntcçfío stmtm:tria, o curador de
menoresoffcrecerá denunci~t. nu n p<Hk s11:1 quPix~l. ~~eguinclo-~<'
o processo de ju]ganwntn.
Art . .:J-23. Em caso de cont ravem;fín, que nfio n:Yelc vicin
on mú índole, o juiz pódc, sem proferir cnnrlcmnaçfío, c <1epoi~
(k advertir o 1nenor. entrcgal-n aos p:1cs. tutor. ou guanla.
Art. -1:24. Interr(\ga<.lo () menor, na f{mr:a do art. 41l
~ 3°, e inquiridas as testemunhas, procc<lcr-se-:l ás demais
(1iligcncias neccssarias, f!ndns as qwws o (ldcnsor terá un1 di~1
para apresentar a defesa. c mais 3 dias para <lar as provas
que tiver. apresentando as razr-ll'S <lc ctcf<.sa no d1a immcdiatn. Se não houver 1 te dar pn I\· as. s1'1 terá r 1 pr:uo <lc
3 dias pnra apresentar a ckfcsa.
~ 1". Aprcscntad.a e-:ta, irfí(l (I'; ;ltli11S :1<1 <'1lracl(lr, (]HC' (br{L
SlW pmmuç:lo dentro de S clias.
§ 2". Em scgnida, s<.T:tu os rmt,.:~ ('(IJ\l·lusns :11• juiz, qm'
Jli'i'Ícrir:í scnh'nc;r' no pr:l7.(1 d.c ,t; di:t~ .
.\rt. tp,:;_ n<l SC'lllt·!11':1 C';tl•C él])]'l'll:tl.';-111, !'l•lrl c-ffr·i(tl 1)(\'111111 in•.
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§ 1°. A appellação será interposta no pm~o !le .~ dbs,
c·ontados da data da intimação ela sentença.
2°. As partes arra:warão na instancia inferior, elcnt rn
no prnzo (lc S dias, cada uma.
~ 3•>. O jui:'. justif!carú succintamcntc a scniTnça, dentro
v111 ,; dias.
4". Dentro em ,,uirns S cli[1S, suhiri[,, r1;; [11tios :'L
Ít1stancia SUJH'rior.
Art. -f:Ui. I~' abs1>lutmnente prohihirlo cxtrahin·m-sc• d.n~;
~lutos ccrti(lC·r·s. 1':'\Cl'Jd'.> :1s necessnrias :í. in~:trur'r/tll 1k n111rr)

*

*
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CAPITULO li

Do processo c .iulgan1cnto dos crin1cs de faUcncia
Art. 427. Os ctimes de fallencia, previstos na Jei n. 2.024
de 17 de dezembro de 190R, serão prm·essados c j11lg~ulos cl('
:I('Ctlnlo com o elisposto neste capitulo.
Art. l2R. A acç:1o penal póde ser iniciada por denuncia elo
\linisierio P11hlicn, nn por qnci~w do liquirl:ttarin, nu rlc~ qu:t1f pt<T credor.
Art. 42C). <) processo contra o fallido. seus cmnplices, c>
elC'mais pc!'s{>ns ptmid~s pela referida lei, correr:í. em attt-o
apartado, distineto c indcpcw1entc do prnres.~o commerci:tl. <~
llito poderÚ SE'r iniciado antes ele dcclaradn :1 ralleneia.
;\rt. 430. A acçilo renal cm-re1.·á até :í pnmtmci:l ou
nfí.o promtncia, pcn111te n jui?: que dec-larou al10.l'la [I
f:tllcnda.
Art. 431. A queixa ou denuncia precnchcr:í todos os requisitos exigidos no capitulo I do Titulo I clcste Coc1igo, e será
1nstru ida com o relatorio dos syndicos c :1s cr'lpins neces~nrias dn processo ela fallencia.
c com documcni os, S('
]lOtl \'E'l'.

Art. 432. Em todos os tennos da acção intentada por queixa
e nos cla que o fôr por cienuncia, poclerilo intcn·ir. como auxili:Jrcs os liquidatarios. ou qualquer credor.
Art. -LB. Noproecsso da instrucçfio crimim1l ohservnr-sc-ú
o que SP :IC'ha clispos(o nn c:1pirnlo TI <1() Titulo VTII, <k~tc
Cn<ligo.

Art. 43-J.. Da sentença de pronuncia nu n;lo prommcia cal \Cl :í rccttrso para n Côrtc de Appellação.
Art. 43S. P:1ssando en1 julg-ado a scntcnçél de pronuncia, o
.ini;;, ('<nnmcrcial mandará, po1 <lcspach(). remctl('r os m1to~
:t11 juiz criminal compet':'1lii..' .
. \rt. -!.)(). Hccchidos ns :mtos pcln juiz crimin:1l, mamlnrá
r·st!' dar ,·is1:1 rl(l prrwes~~~ <lo rcpr<.'SL'tllnnlc' drl :\'finiskri')
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Publico, ou á parte queixosa, para off.crrc~r o librllo, nns
termos rlns arts. 321 c .122 deste Codigo .
.i\rt. 437. Offercciflo o libello, clcverú o escúvfto preparar
uma cúpia de11e, com o aclditamcnto, se hom·er, dos documento~
P r()l das testemunhas, que cntreganí ao r{tt, qmmdo preso,
pelo menos 3 dias antes do seu julgamento, c [lo nflnnçado,
se~ elk nu seu procurador appm-ect·r para n'tTbd-o, E'XÍ~~inclo
n·c·ilH) Lla enfrcg8, que j11ntará aos autw.
i\rt. ilJR. Se o réu qnizer offereccr ~~ S1ta cnntr~1rierbdt'
f':-:eripta, lht~ ;:cr{t ac('eita; m:ts ~(qncuU~ ~\~ d:tr:[ ,.;~~!:t elo pn_'~
f'('SSo orig-imll. a ellc uu a ~~('tl procur:tclor. <knlrn <lo c:trtorio do
c~-;crivfin, danc1o-sc-11w os trnsbdos qtlL' quizcr. índ('penclcn1t'
d.t~ <lc~pad1o. Na conclusfío do !lhclln. ns~:im ('(111\IJ elo ~~c·u :tddi~
1nmcnt o (' da contrariE'dade, se i t1cli(·:1r:í~ 1 :1'~ I<,~,, ·1111111 k1':, que
~~~; partes tivcren1 de :1prcsC'ntar.
Art. 43<>. Findo o prazo <lo :trl i~~o atltcccclcntc, na prit1wir0
awli<~nci:l, presentes o promotor, :1 parll' :lccn~:~lclor:l. n r{u,
~:c·us prnf'nrarlorcs c a<lvog:ulof~. o jni:;;:, fazl'IHlu l('r pcl<J csn1\·fío
o lilwll<J, contrariedade e mais p('ças apre~~cntad:ts, pnlrTcler(t
no intcrrogatorio c ú inquiric;:l.o das Ü~!~1 cnmnl1ns. :í.s qnae~
p<Hkr;-tn tambcm o promotor c as parf.cs fm:cr ~1s pcrguntns
cpw julgarem convenientes. O interrogat< 1rio c· o clcpoimenf o
serão escriptos pelo cscriv:í(), ~1ssiguaclos p<·1o n·s1 1omlent<~ c
ntln·icaclns pelo juiz.
Art. 440. Além das testcrmmha~ offE'r<'cidns no lihcllo c
cnntraricu;Hlc, as parte!; tcrrío o direito ele anr('~:t·nblr, :11<~ S<'
<~nc<·rr8n'm os debate~:. mais ttTs tcstcm11nhas.
Art. 441. Finclns as inqt1iriçõcs e a clisct1s~:ío oral, se :lS
pnrtes a Hverem requerido. immcdiat anwnk se f a r:! o o~
antos conclusos ao juiz, q11c profC'rir(t ~c·nf '-~w~a. cc 'mlrotnlWtH]o
ou absolvendo o r{u. Esta scnLetJça. scrú pul )licad:1 em uma
elas dnas pr1mcims audi.endas. ou no nw'~111'' pr:t?:o, 1'111 111:lo
(1() cscriYüo, que intimará as partes.
Art. 442. Da sentença poderão [lppcll<lr o réu, o representante do !v[inisterin Pnh11co, n 1Jartc qu~ ·ix~ ~~~~1 e)\l w:sish•1 !11',
nns efieitos regulares.
Art. 4~·.l A acção penal pelos crimes definido~ na lei ck
fallcndas prescreve um anno depois <lc cnrcrrarla a fallE'llCÜl,
(l\t ele cumprida a (~()ll('()rclat:J. (~ :.;('lllprt• cpw () f:tllicln rr,r
n·hal>ilitmlo.
Art. 4: 1 • O representante do l\1inisterio Publico tem o
direito ele, em qualquer tempo, C':X8min:1r i cJclc 1s ns livru~. p:qwir:
(' :1ctos relativos á fallencia.
Pó<le tambem pedir aos syncli.rns e 1iqui<l8 tarios cé>pi~~~ P
c:xtr:wtos desses li\Tos (' pap(•is, c tnrln': :1:: infornwçci('c: dt~
q11c necessitar.
Art. 44S. O archiv:1mento <lw: prtpC'is. a requ('rinwnto do
:1 :wr:.·-ít' 1 ,, '11~11 p1 ''" p:1riJ' elq~

Ministerio Publico, não prC'itJclic·:l
liqui<bl:irÍn!~ IJtt <TI~(hlrt''~.
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Art. 446. As autoridades policiaes rcmcttrrão :w jni::
a que procederem.
Art. 447. Os crcdqres, embora não possam dcp(>r ~omo
tc~~tcmunhas, poderüo ser ouvidos como infnrtn:llllcS, d:lndt 1--lhes o .itti7. o credito que merecerem.
Art. 448. O jui7. da instrucção pocler(t dccrC't[lX a prisão
pr~vcntiva dos indiciados, ohscrvr1<ln o disposto no c:tp1t111n I f
(J, 1 Titt1lo IV, d<'~;!c Cocligo.
ArL ·H9. O prncesso r<.."'gttlado neste capitulo st'1 [tbratl)~f'
1 ''; <·rim<·:·~ determinante;; <la !-:cnten(;rl <lccbratoria d:t fnll~·ncia,
I'IJlllpc·liJHlo o proct•sso e jul~'tllllt'tdtl ck IJttlruc~. <jtll' ll~ltlt·:-::t•::,
pro~essante r1s investigações

:111

iuií:ll critttin:tl C'<JTlllllt!111.

i\rt.. 'LíO. 1:: vcd.ado an itti7. crimin8l cnnh<'<'IT d:t 1111lli ·
tl:.1 ~:~·nt 1'1\1'~1 dt·(·I:JI:t[liri:.t ela (:tlh-n<'i:t.

~l:ttlt•

CAPITULO III
I lo prtu:egso e jnlg:uncnto dos crin1cs de nbttso

(t:l

lihet·dndt• de imprensa
Ar!. ·lSL ns crimes previstos nos arts. 12(), 31 S c 317 <lo
P<·twl. nos ;1rts. 1°,2° e 3() do decreto 11.4.269 <k 17
rl.1! janeiro <lc 1<>21, quando eommdtidos pela imprensa, e os
1· .pcciflt'(lllos llll <l.cndo 11. 4. 743, ele 31 <le outubro de 1923.
··~·riu> })l'llt't':·;~;~lll()~; <' julg:tdns pl'la ft'm11a cs1al,('lccid:t Jw:-;1(•
· :i 11iLttlo.
Art. 4,)2. A ~;cçi"ío JX'twl póde ser intentada 11or <kmmcin
do 1\1iniskrio Ptthli<'o, ou por queixa do o!Tcndido ou S<'w: lwrrlt•ir"s, nn (lC qUC'111 tc11ha qttahdade para rcprcsen1al-os.
i\rt. ~t-~3. i\ acçfío scrú intentada por dC'nttncia do 1\Iini~:tcrio Publico, quando a orfcnsa fôr contra corpor:H;:ín <Jlln
,.·..::crç:l autori(léHk p11hlica. ou contra qtwl(pl<'r [1:'<'111<' on dei 111si lario <lest;"t, t'm rnzüo <lc suas funcçõcs.
J\rl. 4S4-. 1\ qttC'ixa será ofTerecicla pelo oiTemli<ln, ou, sen<ln
f':dleri< lt 1, 1H ir ~:('!1 <'llllj11ge, asrcn<knte~~. <l.t'S<'<'1Hlenf ('~;. < 111
intti!os.
f>aragr:1pho ttnico. A queixa póde ser o!Terccida pessnalrncn1e, 1111 por prncurador bastante, sem ckp('mlenda de~
Ct1rli~~o

:11\-:m:i.

Art. ·'t),::;_ Se n promotor pnbllco rctnrclar a clcnnncia por
mais ck 1O clias. após a representação elo o!Tcndido, on se
n•cusar a apres('ntal-a, incnrrcrá na mult.a ele 500$000, imP')si:J 1rln c'hd<~ dtl Mini~tcrio Publico, descontada na folha ele
'J'tl~~ \ l'lli'i111•.·tl111~. :tl<:lll d.:t n·sponsnhilid.ack ('rinlilt:tl q11e llw
l'.'lil•:t
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Neste caso, poderá o offendi<lo reclamar (lo Procurador
Geral a designação O.c outro promotor, par;t promonT a acçfío,
ou intental-a por queixa propria.
Art. 456. Em todos os ten.nos da acçfio i1ttentada por
queixa, será ouvido o 1\ finisterio Publico; e no~ da que o fôr
por denuncia, porlerá inten'ir a parte ofTendid:t, p;mt attxilial-o .
..c\rt. -L:; i. A queixa ou a dcnttllcia scrú i nslntida, nbrigatorianlente, com mn exemplar do impre~s·' ()ll<'IJSi\·r,, t'. f:1-r11 H a ti \'C\11lClltc, conl nu tr< 1s d(H't1111Clllos.
~ 1°. Rccebenrlo-a, <l jui;;; man<larú mtüwl-:1 c fazer :1
ci.taç~fío pessoal flo rétt, :1 qual :•bc111gcrú h)do~ ···~ lt'1"11HIS d:t
~I('Çiln, par~~ compHrecer :í. pri11lC'Íra awliencia.
~ 2''. Nessa nudicnci~t o rút ~erá rru:1lificacl< l, assignanrlu-sc-llw 11 pm;;,o impronl!~:•Yt.'l de .:1- dü1s. p:1r:1 oiTerc·<·cr <lefes:1
escripL<t, COlllclldo t<Hb~~ :1:~ pn'_Íttcli<·Í:t<·:-; <' :1 l'\·,·/'fio l'l'ritulis,
~oh pena de~ rcn~lia.
~ 3". ()réu, (lcpois de qualificado, p<><kdt f;17.er-sc rcpresen ta r por procur:Hlnr 1n sLmlc. <1 is1 ll'11 ~; 1rt._ • c11 L1() o Sl'tl com1>arceimcnto pessoal.
~ 4". Se o citanfln n~lo ftn· cncnntraclo no Uistrid<' Fe(1end.
:! <'Ítaf:ão hr-se-;t por cdi1 :11, <'om o pra:,:n de 10 dias.
~ S". S<:' o réu nfío comp:1rccn :í primcir:t <t1ldicncin. < 1
jni7. lhe no1nearft curador á li(k. <tlt~ cptc comp~u·t·r.~a l' ~c·i:t qu:llifl<'ndo; <'o .1llCS1Ho fnr:í. Sl~ f<'•r 1nc~nnr ()t1 inkrdic·lo.
~ Ó". Findo o pra;-;u pnr:1 ;1 <ldl'sa, e, SL'_Ía < 111 li;Ü> csLt offcreeida, na audicncia imnwdia la ser:1o inqHeridas :ts kstcmunh<ts
que o autor e o nS1.1 facul1 ati,·mnentc <tplTSt'lllltrcm, <'ujo nurnero não excederá de S p;n·a c~ula p:1rk. sc:nlto para esse
effeito dispensacb intitnac,·:t(), s:tlvo qttmtdn ft,r reqttl'rida pela
parte q1w tiver indic:ulq as te~klll1111ll:1:~. 111:1~~ S<.'lll pn'jtliZ<1
do prazo do paragrapho seguinte.
§ 7". Os depoit11C1ltos scr~\o n'(lm~idos :1 c~~cript o <', se fôr
neccssario, proseguirão 1 tos di<1s immccli;! j < lS, :1 t(~ () 1naximn
improrogavcl de 8 dias.
~ go. Terminadas as inqutt'lÇ<IC~, t('rfío o :nttnr e o réu,
StH'ct•ssiYamcnte, o pr;tzo 3 de dias p:tra <."z:mlinar os aulos em
eartorio, c offcrecer razfícs fi1wcs, corn ou svm di)C'l11lll'1lt os.
Ao autor S<'nto dadas mnis :1-~ hmas imp,·orn~élXl:'Ís, 1><tra <lizc'r
acerca dos docmncntos que o n:n 1L'llll:t ;untado tis su:ts
l'nZtlCS, mas não lhe será pcnnit iido cxhihir 1~0\'< ~~; doc·1t1ncntos.
~ 9". Findos os prazos 1lo pnragntplw anterior, que não
<lcpcndcrfí.o de assignaçfto e 1mH~élnwnt'' cn1 a11dienci:t, ser:l.o
os autos im1ne<iiatmnente ('()1Wln~~ns :1!1 iui::. p:1r:t proferir :1
sentc·nça, (leniro em 1O <lias.
~ 10. Se, antes de

proferir :t S('ntc:n(·:t, o jui~~ \·crificar, ou
<lc·rn()nstrar. prctcric,~:t'' <1<- fonn:!li<hdcs prcjudicines
;1n pnwcsso, o j11lgamento ser:! ('()11\Trti<1(l c·m di\igcn:·ia, par:t
:;crcrn s; lll(tcb :; :ts mtlli(bdc~. 1 H • 11r:1 /c' 111:1 \:i1111' dr· 1O di:ts.

~~

p~n·tl'

2~1

~ 11. Da senteuGa calKTÚ appell<H;flo, com cffeito suspe11~
:-.ivo, ittterpusta no prazo <k S dia~, contados da intimaçá<;
<:is partes, ou seus procuradores ou CUGHlores; c, nüu sendo
c·stcs <:'Hcontrados, sob prég:1o c1n audicncia.
~ 12. Depois de arr:!zoada a appcllaçfio em c:trLurio, nu
prazo de S dias improrogaveis, para c:1< la parte. os autos
:;tT:Io l'rcp:ml<los c 1cmcttidos ú instam·ia superior, dc11tro Clll
-~ di:1s. sob pe1t.~~ tlc dcsvr~~:to, 1w c;lSt) de fali:~
de prcp:tru

1wlt, interessado.

.
~ 13. N:t Cúrtc de ~\ppdla<;il.u, a :q>]wllaç:ío scrú preparada
dentro em lO dias. sob pena <lc dcscrç;l.o, c flc;mí e1n 111csa p< •r

t·spaço de 1nna sess:lo. Na sessfto inune<liat:1, scrú sorLcodo o
rl'lator. c. 11a que :1 esta se seguir scrft julgada :t appcllaçüu,
dcpuis tlc ouvidt~ Yl'rl >:tlnwntc o Procurador Ceral. () :tc<·on lmn
~;erú p11hlic:tdn at<~ a sc,!.!;ttllda scssito, celchr:td:t ~IJH-,S :1 fi<, jul.c:::lllH'1llo, c :ts:-:i1n tcrú p:tss:tdo c1n julga< lo.
~ 14. Os pra;.:os consbmtcs <leste ;trtigo n:lu podem
::tT c~ccdidos, s< 1h pena de 11agar a nmlta de 200~000) em c:~ da
«lia de excesso, qucn1 tiver culpa do 1Ucsn1o.
~\ rt. -L~~- A parte offcn<li<la podcrú pro\·~tr. 1wranl<· o jui?< ., llllpcLcnt c.
por doctttnl'lll< 1s ou testemunhas. que o autor
1 1tt editor cln artigo wln tem ifloncidadc nu mei(,s dl· responder
jl('<'lllliariélllll'lllc, af]m tl<· pn<lcr exercer ac<;fi<, Ctnllr:t os rcsJl<lllS:t\-cis :-;llCCl'SSÍ\'1>:-:.
~ 1". l~sla pro,·;J ~:~·r:'t i'l'iLa etn pn,ct·sso ~~l11l1Jll:trissimo,
cn1n intimaç·;[.o <lo :tutor do artigo ou do editor p<tra, em uma
:;,·, awlicncia. ser <I factt, pro\'a<lu c contestado.
§ 2". Em :tdu succc:-:sivo, o juiz dcci<lirú ~~e o autor ou
cclitor lcm r)s requisito~ lq.::tcs p:mt responder, n:lo cal>ctJclo
rccur;:;r> aluutn tks::.a dccis:-tu.
3''. 'f>cclaradu inidoilCO u autor ou cdilor, ú p~Hk cdTcnclicla il.c:t ~alvu o seu direito contra os rcspun~avcis successivus.
Art. ·-l-59. Qtwndo a onicina graphic~"!, ou orgam da imprensa
I,(,JI' propriedade de algmna sociedade, esta será rl-prcscnta<la
por seu gerente, salvo han'JH.lo prova de caber a outrem, em
condiçt.>C'S de rcspolldcr. 11•1:-; termos desta lei. a rc~~P<lll~~:1hilidaclc
qttc S<~ lhe aU ribuc.
1\rt. -l60. Sempre que um dos responsa n·is ~_·numerados
no art. 10 do dccr. 11. 4-.743 Jc 31 <k out11hr<1 de 1923, gosar
de Üuinunitladcs ou <k f/)r, • CSJ;ccial, a p:trlc uiTc11did~~ podcrú.
protno\·cr ac~:jo cunt r[l t, r<'sponsanJ ott rc~:ponsavcis que se
lhe seguirem, na ordem da rcspr>nsabilidadc ~;uct·, ssi\·a, tldcrmin;tda nu rdcritlo artig< l,
1\rt. Júl. Ser:'t d:tda ..;em demora ccrtidCtn. rcqu~:rida ás
rqx~rLis;(ics publicas pclt'._, querelado,
par~' fuuclmncntar a
arguis'fto por cuja causa ~:(_·ia chamado a juizo, ou pc·lo offendido,

*

para prov;tr a falsidade Jcssa mesma arguição, sah·o caso,
justificado no despacho de rccusn. dç tal Cf'rtid:lo acarretar
dalnilO <to iutcrcssc puhlico.
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1°. Rccttsada a certidão, scr~i su:,;pL'll~jO o audamento
do p·ocesso, até que a mesma seja aprcsc11tada.
Se, porétn, o réu, de algum muJo e por quahptcr meiu, flzl'l'
renovar a arguição do mesmo facto, que deu caw;a ao processo,
a~;~;im suspenso, proseguirá elle indepcn<lcntcrncntc da ccrLiufiu.
§ 2°. A suspens<lo do processo só é autorizada quando a!;
certi<lCH_~s. requeridas ú~; rcpartiçrH's publica';. k11h~lm lir~a<;fiu
c< \IH o facto criminoso impuUulo.
Art. ·!6~. ;\ importancia elas mullas 11ur L'tmdcmtla~fio
delitiiLiv~t, c a das custas, ';crüo exctlttin·is 1111 jui:~o cumpcLcntc, tnediante certidão da sentcn~.~a ou acconlam c da conta
das castas, com a qual o autor rcquercrú a citaç!u do cxcculadu
para pagar em 24 hora:~. que correrão em carturio, sob IX'tta
de l'enhura, seguindo-se o processo <las ac<;õcs executivas.
l'aragrapho tmico. A' pcnlt()r:t o cxecuLtdc' npt'JJ:\S jH>llcrú
oppúr cmbargus:
a) ele pagamcnlo:
b) de perdào U.o cMcndidu, ::c fúr pc'l"lllillidc';
() Je prcscrip~;fto.

Nos dous primeiros ca:-.;os, só pudcr<l•'

,;,T Ílltc·I"JHI':Ic'':, cutlt

provas lilcraes, olicrccidas inconlincJtti.

Art. 463. Quando ft)r intentado pn)ce:-::~u Ccllll manifcsla
tlt<t (é, c o autor dccahir, por IJ:Í.tJ ter funrlamctllo o ~;eu J>C<lido,
p~~~~ará cllc ao réu, além (las custas a que tc11ha :-;i< I<> ccmdctnnado, a Ítt<ktnnizíl(,'iio do damno caus:t<lo.
Art. 4()4. A senLcnc.~a comlcmnatoria, pwl"eri<l:t em processo por crime de injuria ou calumnia, scrú publi~.:.tda
gratuitamente na ~ncsma scc<,·Cí.o do jornal ou pl~riodico onde
tiver appareciclo o artigo causador da aC<:iíu criminal, c com us

mesmos caracteres graphicus desse artigo; devendo fa:~.cr-se a
publicaçfto no primeiro ou nu segundo llttmcro, tlc ediçãu
correspondente, que se seguir ao conhecimento da scnten~·a,
sob pena de multa de lOOSOOO, por mmwro que <kixar ele fazer
a referida publicação.
Art. ~165. No caso de sentcuça aiJsoluLoria, os autorc:;,
querelantes c denunciantes, são obrif~adu~:. se didariamcntc, a
art)ilrio dos processados, a publicar em um ou clous jurnac:.> uu
pcriodicos, por estes designados, as sentenças respectivas,
<hwemlo, na falta de cumprimento dessa obriga~;ãu, scT observadas as mesmas regra~.; c pcnalida<les insLiluiJas 1;ara us casos
tk condcmnac,·fí.o, pdo delicLo L'lll si. Se, p:tra rc:diznr-sc essa
JHtblicação, for ncccssario recurc;o judiciari<1, a:~ pttl)lic;t~;<lcs,
mandauas fazer, correrão por conta elos referidos autun:s, querelantes c denunciantes, cabendo no C<'"O cobrança cxccuti va.
Esse executivo sc.rá proccss;HJo na mc:~m:t qrclc1n c fórma
cst;d)cleciclas no art. 462 .
.Art. 466. A prisfi.o, a que tenham de ser recolhidos os processados por crimes commcttidos pela imprc11S:t, será sempre
distinda das destinadas aos réus de cklicLtY~ (.'c)mnnms.

i\CTn::-; 1!0 l'ODEfi EXEfTT!\0

4\rt. ·16'1. QuaiJdo duas ou 1uais qualid:ules, que deterrnimnn cliiTercw.~a na pena, se reunirem na mesma pessú;t,
··ottsidcrar-sc-:i esta iu\'CstiJa da qualid;tdc que ~tc<trrd~tr
1n<t iiJr Jll'' w..
1\rt. ·16~. Fica dispensada, cn1 rclaç;~to a todo c qualquer
itllprcsso, pcriodi<..:o ou não periodico, ;t prm·a ue Stt:L disLri1ltti~·:l.o Jlor n1ais de 15 pcssôas.
·· )\rt. Ll69. Quando o gerente Je tllll jornal, ott de qu:tlqucr
pH!J}ic;t~~ão periodica, Jeixar de inserir a rcSlJOSta de qne trata
,, :trt. 16 dn decreto n. 4.743 de 1923, poderá o interes~;ado
n·qul·rcr ao juiz competente que mande intuu:tr o mesmo gerente, p;mt fazer a inserção no prazu de 3 dbs, sob pena de
tmdl:l de 200$000 a 2:000$000.
~ 1". () rcqueritucnto será instruido com 11111 cxt·mpbr
d 1 • j< .;·n~tl a que se referir, c com o texto da resposta, c1p dupliC";il:t, para qtte liq11e tnn cxctnpbr archi,·:tdo em c:trLorio.
~ 2" . ..'\ <lcdsfto scrú J>rofcrida no pr:,zo de :!·1 IHlr;t~:. c
delta n:tu haverá recurso.
~ Jo. Scwlo a <lccis:l.o contr~n·ia ao gerente (lo jorual uu
1:,:riudico, o juiz ilnpi)r-lhc-ú a tnulta de ~00$000 a l :000$000.
~ 4''. Se u requerente tiver instruido su:! pdiçüo l'olll
11111 a resposta cnt tennos diversos cb rccus:td:t, incurrcr:í 11a
1tntlta de (J00$0CO a 6:000$000.
~ 5". Se ~1 resposta s.~thir com altcr:tt;;'to, qnc Jhe deturpe
11 sentido, os gerentes scrüo obrigados a inscrit-a de nm·o, c:>l·oiJnaJa desse erro ; c, se, na reproduc~~üo, o mesmo, ou outro
apparccer, scrú consideraclo I)roposital e punido com a multa
de 200$000 a 2:000$000, por dü1, c o dobro na rcincidenci~t,
al~ inscrç:-,o cxacta do cseripto.
~ 6". Os gerentes terüo o direito de haver d(l mttur du
vscripto, que pronJcar a resposta, todas as despesas cum a publicaçfio desta.
§ 7o. O autor <la resposta, ou rectiileaç:"í.o, rcnts:td~t, Lcm
u Jireito de rcpctil-a, mocliíiccmdo-a .
.Arl. ·170. O exercício do direito de rcspusl:L tJ:.to inllihirá
11 oiTcmlido, ott seu rcprcscnUmtc, de pro1nm·cr :1 1)tJJtiçã.o du:;
1 c~; Junsavcis pelas injm·ias ou eahunnias, de que fôr vicLim:t.
1
1\rt. 41 L Quanuo a multa reeahir sobre algum dos gerentes
:;ucio solidnrio, ou rncmhro da directoria ela emprcza, rcspoudcrüo pela importancia da mesma os bens do condcmnadu,
~tssi111 eonw o·;; do jornal e cstabelecnnento graphicu.
Paragrapho unico. A importancia da multa imposta pela
cuudemtw<;ã.o gosará de privilegio especial sobre os ditos bens,
ainda 110 caso de f:tllcnci:t, dcrogado para este fim o ~trt. 24;
1.1. .f, da lei 11. 2 .02+. ele 17 de dezembro (te 1908 .
.Art. ~! 12. /\~ nmlt;t:; Jwrtenccrã.o :tu oflcndido, se este fúr
p:trl iculé:1r, ou {t U11ifío, ou Municipio, se fôr funecionario em
r~tzél.o du ofliciu, otl ccq·pur:1çilo que exer~,~n ~mtorichtdc publica,
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modificada, assiln a norma acloptada peh art. 1.547 e paragrapho unico, do Cocligo Civil.
1\rt. 47 3. No julgamento destes crimes, o~ cseriptos não
serão interpretados por phrnscs isobtlas, tra11spust<tS, ou tlesloe<tdas.
Art. ·l7 -L Se o co11dcnmado mio Lin~r mei()s para pagar a
mult<t. ou núo a quizcr pagar <lcntro cn1 i-\ di<.~s, contados
da intima<;~lo j1tdicin1. ~(TÚ clla coltvc~rlida ctn pri:-;~l.o. <·unfonnc
se liquidar.
Pnragrapho tmico ... \ con\·ersiio da multa l'1ll prisiio Üc;trú
sem dTcito, se o criminoso, ou alguem 1•ur cllc. :t salis!izcr, un
prestar ftau<_.~a idonea <to p<t;,:amcnto.

CAPITULO IV

Do

procc~so c julgan1ento dos criu•cs cuu tra a
propriedade lit.craria, artistka, comtncrdal c
industrial

. :\rt·. -l7S. No processo e jttlgallll~ntt~ cbs itll.rac(;(:,cs penacs
contra a propriedade lltcrarin. arti~-tica, i11dust rial c cummcrcial observar-se-ú, (lepois <lc of{erccid<t a queixa ou a denuncia, o estabelecido 110 Capitulo VL (lo Ti t 11ln \' 1I I, <kste
Codigo, guardadas as formalid~t<les cspeci~te:-; t·sLatuidas uas
leis c]ue definem c regulam cssét prupric·( lHck.

CAPITULO V

no

processo c julgantcnto, pelos juizes de direito,
dos crintcs de responsabilidade do~ fnuccio.=
narios publicos

.\rL. H6. A acção pctwl relativa [tu~' crimes <lc rcsponsabilidaclc dos funccionarios publicos. cu_io pn 1cesso e julgamento competem aos juizes de <li rei to, ;;crú intentada por
<lcnuncia <lo }\ finistcrin Publico. ou de qualquer pessôa do
povo, ou queixa (la parte nllen(li(la.
Art. 477. A queixa (lU dcnunci:t ~~·~ ~~· :tdmiltirú por escripto. te· clcn~ conter :
l. 0:-; requisitos mcncion<H los 11• 1:-; :: rt '~. 12 c 13 (leste
Codigo;
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II. Os docun1entos ou justificação que façam acreditar
a existencia do delicto, ou uma declaração concludente ela impossibilidade de apresentar alguma destas prov:1s.
Art. 478. Logo que se :tpresentar queixa ou denuncia, em
devida fónna, o juiz mawlará autuai-a, e ordem'~.!"{Í, por despacho, que o denuncia(lo s~ja ouviào por escripto. salvo nos
seguintes casos :
I. Quando estiver fóta do Districto Fc<kral ;
H. Qu:mclo nfí.o se sou k·r o logar dn sua r2sidencia;
U L N(ls crin1cs em que~ rdío tem logar a fiança.
Art. 479. Para a audicncia de que trata o artigo antecc(lcntc, o :iu17, expedirá ordem ao denunciado. acompanha<la
da queixa ou denuncia, e <locumentos, com declaração cl.us
11omes do <~ccnsador c <la:> testemunhas, aí'im tlc que responda
no praz;o improro.!..;a\Tl de 1S dias.
Art. 4~0. Dada a rcSJ 1usLa dn accusadn, nn sem clla, no
caso de não a ter dado em tempo, onde não dever ser ouvido, u
juiz orclcnar(t o processo, fnzendfJ autuar as peças instructivas, c se prormnciar;[ sobre a acccitaç:l.u da queixa ou
<lcnuncic:t.
§ 1''. Qnanclo a rc~:rJus't.a Jo aecusa<lo fôr condmkntc
na refutn.çüo dos Íll<licius accusadorcs, dcmonstramlo, á evidencia, nflo cxislin·m {'trcum~;tnncias c ch.:'mcnl·Js d.o C.i:~mc, o

.i uiz

r c jcitará a quci:~a C>U d.cmmcia.
§ 2". No caso contrai·io, o jniz procederá .::i instrucçü.u
do processo, obscn·:llldl >o di::posto no CapituJ() V f,
TitnliJ
\"I JI deste Cncligo.
Art. 481. .A se11 tc11<~a condemnatorüt prodtt%irú inuw~
diatamentc, além do:..; ciicitos mencionados no arl. ·JOü, a su~
pcnsão de metade d.o ordenado ou soldo que o ftutecionariu
perceber em razão elo emprego, e qttc pcrderú na ~~ua lutalidt~.dc,
se não fôr aLmal absoh·id( '·

u()

CAPITULO VI

Do pl"occsso c julgarnento das contravenções
penaes
Art. -~81. ( > processo das contravcn~;úcs peuacs ~eré;j.
iuiciado peJa autoridade policial ou pelo IJretor, nwdiautc auto
( l.c prisüo em fJag~~antc ua portaria, expedida cx-o.Oicio ou por
provocaçilo do l\1iHisterio Publico ou da parte offcndida.
Art. 483. No caso de prisão em flagrante, serú incoutjnen! i lavrado o respectivo auto, em que, depois de qualificado
(• C<.ll'JlnwcnLor, <lcporão dtw~~ ou tres testetnunbas .
.:\rt. 4~-1. Inicia< lo o 1)rocesso por portaria, o contra\ ('fllor scrú citado para comparecer 24 horas depoi!~ da citaçüo
Lci:s -.k 1~.•::1-

\pl. l\

15
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e assistir á inquirição de duas ou tres testemunhas, o que se
fará, depois de qualificado o contraventor, ou á sua revelia,
se não comparecer.
Paragrapho unico. O contraventor, que não puder ser
encontrado por ser desconhecido o seu paradeiro, ou que se
verifique occultar-se propositalmente, para evitar a citação
pessoal, será citado por edital, com o pra7.o ele 10 dias, para se
ver processar c julgar, sob pena ele reveli<t.
Art. 485. Lavrado o auto de prisão em flagrante, ou, no
caso do artigo antececlente, inquericla a ultima testemunha,
tendo sido iniciado o processo pela autoridade policial, esta
remetterá os autos ao pret()r, clcntro em 24 IJ(,ras, salvo o disposto no art. 488.
Art. 486. No caso ele pris:lo em flagrante ou de busca,
serão logo arrecadados c dcposi La <los os objcctos c valores que,
nos termos da lei penal, passem a pertemTr {i l"aí:('tl<la Nacional,
por força da sentença conclemnatoria.
Art. 487. Nas contravenções que <ll'ixnn vestigios ou
exijam comprovaçfio mais precisa elo fado, a autori<lade procederá ás buscas, apprehensCícs, acarca~;ücs. c:'\amcs de qualquer natureza, identificação do eontravcnt( ,r c outras diligencias que se tornem nccessarias, de accôrdo com os arts. 239
e 240 deste Codigo, c juntará ao processo, rle\~iclmnente rubricados, os escriptos c (locumcntos que sirvam (k elemento de
convicção.
~:
Paragrapho unicn. A folha de antecedentes do contraventor
deverá ser, sempre, junta aos autos, mediante a in<lividual
dactyloscopica.
Art. 488. As diligencias a que se refere o arUgo anterior
deverão ficar concluídas dentro em 3 dias, apús o auto de flagrante, ou a inquirição ela ultima testemunha, no caso do
art. 485.
Art. 489. Em segui<la, o pretor, rcccbi<lus os autos que a
autoridade policial lhe houver remctti<lo, Pn proscguindo, se
perante clle tiver sido inicia<lo o processo. mandará o~~~,<r o
1\1inisterio Publico, no pra7.o improrogavcl <lc 24 horas c,
depois, interrogará o contravcn to r, fazcnd()-o cuncluzir a juizo
para esse fim, se estiver preso.
§ 1°. Para o mesmo fim. nos casos em que o c:ontravcntor,
preso em flagrante, se livra solto, ou afiaJH;aclo, a autoridade
policial ou opretor, antes de pôl-o em liberdade, o fará assignar,
nos autos, termo de comparecünento elll juizo, em dia c hora
que ficarão clesignados, <lc acc(•rdo com (JS pr;1zns eslabclccidos
nos artigos anteriores.
§ 2°. Da mesma fórma se procc<lerô.. nos processos por
portaria, aos quaes fôr presente o cout ra\-clüur, linda a inquirição das testemunhas.
Art. 490. Comparecendo o eontravcntor, proceder-se-á
ao interrogatorio pela fôrma estabelecida no nrt. 2~6.
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§ 1o. Ao réu, que o requerer, será concedido o prazo de
3 dias, para apresentar suas allegações e o rol das testemunhas

que tiver, até o maximo de 3, sendo-lhe tambem permittido,
nas allegações, requerer as diligencias que julgar necessarias á
sua defesa.
A producção dessas provas e diligencias deverá ser feita
dentro em 5 dias.
§ 2°. O pretor poderá, ex-officio ou a requerimento do réu,
reinquirir as tcsLcmunhas que depuzcram perante a autoridauP
1l< dicial.
Art. 491. Terminadas as provas de defesa, ou sem cllas, se
ll réu nada reqnercr no interrogatorio, ou fôr revel, os autos
serão conclusos ao juiz, que, depois de fazer sanar as nullidades, que encontrar no processo, e proceder ás diligencias que
julgar uccessarias ao cscbrecimcnto da verdade. proferirá
;1 scntcuça.
§ 1". Consi<lcra-sc revel o réu que deixar de comparecer, su
Liver sido citado por edital, na fórma do J>aragrapho unico do
art. 48-l, ou sid( 1 assigwu lo o termo a que se referem os § § 1"
c 2" do art. 4R 1}.
§ 2°. Ao réu menor de 21 annos, não menor de 18, será
dado curador que o assista ou represente em todos os termos
do processo, quer compareça ou seja revel, podendo o pretor
manter ou substituir u curador dado pela autorillade policial.

CAPITULO VII

Do processo das contravenções ás leis, rcgulaJncntos
c posturas municipacs
Art. L19.'.. O processo das contravenções ú~ leis, rcgulatncntm; c posturas municipaes será iniciado c concluído na
mesma audicncia ou, no maximo, na seguinte, sendo a
accusaçft.o representada pelos procuradores ou solicitadores
d< ,:-; feitos da Fazenda .1\1 unicipal.
Art. 493. Constitue fundamento do processo o auto
de infracção, lavrado com as formalidallcs prcscriptas nas
leis ~nunicipacs, pelo funccionario competente.
Art. 494. O auto de infracção será lavrado em duplicata,
rcmettcndo-sc tm1 cxcmpl;tr ao respectivo procurador dos
feitos da Fazenda Municipal c deixando-se o outro no local em
que habitar uu ft>r encontrado o contraventor, otl u rcsponsavel
Jwla contravcnçCto, ou cnlrq_:uc a pcssôa da casa em que morar
o infraetor, cum a expressa declaração da citação feita para
pagar a nmlta, dentro no prazo legal, ou se ver processar, findo
c~~·;c prazo, sob pena de rcn·Iia.
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§ 1o. Alétn da certidão da entrega, :-:erá inserto na folha
official da Prefeitura aviso relativo a cada imposição de multa,
com as declarações c communicações nccessarias.
§ 2°. Os autos lavrados pelos funccionarios administrativos da lVIunicipalidack far:to fl- a respeito dos factos a que
~c referirem, aü~ pro\·a em contrario, i1Hkpcn<lc·ntcmcntc <la
con!lnnaçiio, em jui?.:u, pclr ~~~ <li Los ftmcTÍ(lnario:~.
Art. 495. Os autos de jnfr;,cçfí.o c mais tcrm()~ elo IJroces:-;o
poderão ser 1mpresso~, :-:cnclu suh'-:cript o~ 1H:l() funccionario
competente.
Art. 496. O itti.z ])Oclcr{L adiar o julg;mlclllo para a
audiencia seguinte; nr) t·aso de acc·nmnlacJ!o tk sc1Yic;os, ou
quando n conlraxcntor apresentar escusa legitima.
Art. 4<)7. Na audicncirl aprazada, ser:'t apregoado o contravcntor v, compan.·ccnrln Jll'Ssoalmr·nk n:1 por procurador,
scr-lhc-ú pcrmitticlo pn Hht?-ir (kfcS[I oral, ou (';-:cripkt, juntar
documentos, offereccr t <'Slen:ntnllas, <111 rcqttcr'5 < 111c venhéun
<h.:pí'>r os runc<·ionari()s qtw Jayr;tram () :1,11 { ()
sni[o lllm:tdos summ:tri~tmelÜl' c rle plano.

()c.: ( k! \()irncnlu~~

§ 1'\ Inqui.ri<las ns testemunhas, tcrú a palavra o procurador ou solicitad<lr dus feitos da Fazenda :\ lunicipal, IJ[tra
produzir a accusaçftu, se cnll'nd(T <'01l\<'tlil·nl<', seguindo-se a
defesa oral do contr:.rn~ntor.
§ 2". A accusa~~fto c a ddcsa nfu 1 t>':c-cd<·r;,, 1 de um quarlu
de hora, para cada uma das partes.
§ 3°. De tudo quanto occurrcr na aud.icncia do jnlgamentu
se fará auto resmnido, c log~, ~qH)s scrú l>rurcrida ;1 scntcu~~~~,
da qua1 caberá appe11uç;-VJ, com crlcitu suspensivo.
Art. 498. Quando se houver de procc<ler a exames, vistoria
ou outra qualquer diligencia, será adiada, P'J 1• tc1npo não excedente de 8 dias, a audicncin elo julgatncnto, c, findo este
prazo, o processo scr(t julgado 1ndcpcnrlcnh·mcnte elo resultado
da dili.~encia, que o 1ntercss:1rlr) jw1t:11·;!. :ís r:t:~fics de appellação, se lhe convier.
Art. 499. Quando se tratar de contr;1.n;n~;:tu ús leis, regulamentos ou posturas sobre obras, <lemoliçfto, interdicção ou
despejo, e de revogação de licença otl fcehamenlo de estabelecimento, será afixado no Jucal da C<lntra\·ençfto um eLlital,
llando conhccimenl.< > :to c·o1llran·11 lor da 1•c·na em que incorreu.
Art. 500. Estando 1Jrcscntc o cuntravcntor, por si ou pu r
procurador, a appellaçfto scr{t interposta na 1nesma audiencia
ctn que {ôr proferida a sciücJl.Ça. No caso (le revelia, poderú
sel-o dentro em 3 dias, contados <la :-:na pt11llicaçfto na folha
official da Prefeitura .
..1\rt. .SOL O representante da accus~l~.~:-io s(·. poderá appellar
11a mesm~1. audiencia do julgamento.
Art. 502. Em caso <lc eondenmação, sú poderá seguir a
aJlpdl:-tÇ'<tn, se o infrndor <lcpo~~il~tr a imprlrl:tlleta <la multa; c,

.\f:'l'!l~;
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quando a pena fôr de prisão, depois de preso ou de prrstnr
finnça.
Art. 503. A's razões de appellação podem a~ partes juntar
documentos, bem como justificações, que hajm11 produzido com
cit~çãn elo rcpresf'llÜmte da accusação.

CAPITULO VIII

Uo tH·oce:-;so das iufracçõcs disciplinares
Art. .::o~. J\s penas cli~;ciplinm·es prcvi~;tas 11Cstc Cocligo, ott
nns leis c rcgulatHC'IJtos <tL~ organização ju<l1ciaria, <'111 que
i ncorrcm os jui7.C'S c <lcmais funccionarios de jw-;li(.~:t, scrfH,
impostas n1ediantc representação, ou cx-oj[icio.
i\rL. SOS. ;\ssanc(;•ícs <li::;ciplinr~rc~.; a que cs(;-u,
lll:t~·.isl.r:Jd.():~ 1· m<·mhl·c)S <t() MinisLl'rio PuJ,Jil'o, sal\·1,

:~tti(·itos
11

os
disposto

:lrL. S10. scr:l,o Íllljl()~;!as lllc<liank r<'Jii"l'';enLa<::-lO rcil:t
de .lt~·;ti<;:t. em rcla<Jio aos 11Ja~(ÍSt rarlos, pP!o
pr<':;ickntc da C<JrLc <k .\ppcllaçfio, c, em rcla<;:lll ;u1s 11wmhn1~\
1l• 1 Minis! crio Pul>liC'u, pc!1, Procurad.or Cc·ral.
~ 1''. Ofiercci<la a J:cpresentaç:1o, o Conselho <k JusLÍ\a
flccirlir:í, preliminarmente, se é- ou não caso <lc rcccbcl-a, po<lcndo, para tal iJm, manclar que diga, por cscripto, o [lccusrFln,
c m
prazo que llw fixará, até 0 maximo ele 10 <lias.
))I)

:I•J ( ~OIJScllH)

~ 2". Se .fôr a
t·t~(ler:'t, na tnesma
1l:lra relator c jui;~,

reprcscntaçfio recehi(b, o prcsi<kntc prn-

sessão. ao sorteio de um descmbnrgador
ele instrucção elo proccssu, a qual com:b:Lir(t 11a pratica <le Lodos os actos neccssarios :í cl11cichu;fío da
\'cnlafk, que scrfio rcrllizados <lcnt ro em 1.1 <li:t~~. t'lllll :l~ê-~;1~~1<·twia <lo Procurador Ccwl.
§ 3". Encerrada a insLntcc;ão, tcrú o aceusa<lo, para aprf''<·ntar sua defcs:t cscripta, o prazo de S dias. findo 11 qt1r1l
•' relator farú por cscripto o relatorio do feito.
§ 4". Reuni elo novamente o Consclh(), 1, reta! or apt·c~.entará o seu rclatori() com o:; atÜ.flS, os qwws 1icarrin em mesa
rlurantc 10 <lias, para exame <lo feito pcl1,S nwm!Jn,;.; <lo Con, r'JJ10, que lhe irfío j)OildO I) S('tl \'ÍSto.
~ S". Terminada a n·\·i;.;~'io. rcalizar-sc-:í. \'111 <lia d.csi~~nado pelo presidente. a ~-(·s~;:io dL' jttlganwnt( '· na qu:tl. feita
a leitura <ln rclatorio, sah·í) se () Cons<·llll) a (li:-~pcns:1r, scrú
d:ula a pahwra ao Procurnd_o,· Ccral, c, :t :~c:-:uir. :to accusado
'lll

sctt procurad.or. sendo-lhes pcrmittid.o rcpl1c:tr c t rcplicrlr.

FindflS os dclnk:;.

11

(

'rlll'····!hq pnssnr:í :1 jul~;ar

('tll ~~<·s~~iío

Sl'-

c·tda.

*

6". O accusado compareccrú pessoalmente. por pro··nradnr ou :wnrnpanhado 1l'cste, que pnfkrú ser um ma~~is-
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trado, ou membro do Ministerio Publico, fla mesma categoria
do accusado.
Art. 506. Os processos disciplinares a que estão sujeitos
os funccionarios auxiliares da Justiça, salvo o disposto nos
arts. 507 e 510, serão instaurados por portaria do juiz sob cujas
ordens servir o funccionario ou a cuja jurisclicçfio inspeccionadora fôr subordinado, ex-officio, mediante provocação dos
membros do Ministerio Publico 011 das partes. on por rl.eterminação do presidente da Côrtc.
§ 1°. Instaurado o processo, terá o ~wcusaclo n prazo de
3 dias para apresentação de sua dcfes~1 cscriT>ta, na qual
poderá arrolar até 5 tcstcmun h as, que serão ouvidas em
seguida ás de accusaçfio; e, dccorri1lo o prazo <le 3 dias, que
ao accusado será concedido, para apresentar as a1legações
finaes que tiver, ás quaes pOflerá. juntar clocmnc~ntos, excepto
justificações, os autos serão conclusos ao juiz 11ara o julgamento.
§ 2°. Da imposiçfio de pena caberá recurso 1mra a Commissão Disciplinar, o qual terá cfTcilo s{mu:ntc devo1nti\ro,
se a pena fôr de suspensão.
§ 3°. O accusado terá, para recorrer, o prazo de 5
dias, a contar da data em que tiver sciencia da imposição da
pena; e; apresentada a petição de recurso, acompanhada das
suas razões, o juiz a quo, se não refonnar a sua decisão, remetterá, em 48 horas, os autos, mediante despacho que, se
quizer, fundamentará, á Commissão Disdplinr1r, a qual, dentro
em 10 dias, resolverá em scssiTo sc'.r·retn, p;n·a c~;~~e fim convocada.
Art. 507. Quando o procedimento fôr da competencia
originaria da Commissão Disciplinar, o 1lrocesso será instaurado mediante representação do juiz, sob cujas ordens sirva
ou a cuja jurisdicçilo inspeccionaclora esteja snjeito o funccionario, ou do lVlinisterio Publico, dirigida ao presidente da
Commissão Disciplinar, bem como por determi11açfio a este
feita pelo presidente da Côrte.
§ 1°. Recebida a representação, ou a ordem para instauração do processo, o presidente da Commissão Disciplinar
designará um de seus membros para funceionar corno juiz
instructor e relator elo feito.
§ 2°. Encerrada a instrucção, em que se observará o
disposto no § 1° do art. 506, o relator, dentro em S dias,
apresentará ao presidente o seu relatorio cscripto; e, decorridos 3 dias, durante os quaes o processo ficará. em mesa,
para que o presidente e o outro membro da Conunissão o examinem e lhe ponharn o seu visto, rm.lizar-sc-ii o julgamento,
em sessão secreta.
~ 3°. Da decisão da Commissão Disciplin:1r cabcr:í recurso, interposto no prazo de S dias. cllm efTeitn suspensivo,
para o Conselho (k Jn~lir;a. :ti) qu:tl o plT';irl('lJlc· (ln Com-
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missão, recebida a petição do recurso, acompanhada das
razões do recorrente, remetterá logo os autos.
§ 4°. Recebidos os autos pelo Conselho, o seu presidente
designará, dentre os desembargadores, em distribuição alternada, o relator, que mandará dar vista ao Procurador
Geral por 5 dias, sendo o recurso julgado, em reunião secreta, na prin1eira sessão pcriodica que se realizar, ou na
que fôr especialmente convocada para esse fim.
Art. 50R. A Commissão Disciplinar e o Conselho de
Justiça, na apreciação elo facto, para applicação das sancções
discipinares, nãn ('~tfío :Hlstricto~ aos principias da prova
l(•gal.
Art. 509. As intimações, a que se rcfcrem os artigos anteriores, serão feitas :
I. Aos magistrados c membros do M1nisterio Publico, mediante carta do secretario elo Conselho (k Justiça. que certificará a entrega ;
I I. Aos funccionario~ auxiliares da justiça, mediante carta
do escrivão do juizo ou do secretario da Commissão Disciplinar, que certificará a entrega.
Art. 510. As penas de aclvertcncia, censura sem multa e
suspensão, até 60 di:1s, scrão applicadas inckpcnclcntementc
(lc processo especial:
I. Aos magistrados e funccionarios da Secretaria de Côrte
de Appellação, pelo presidente desta, ex-officio, por provocação
<las Camaras ou do Procurador Geral ;
li. Aos membros do Ministcrio Publico c ümccionados
r la procuradoria, pelo Procurador Geral ;
III. Aos demais funccionarios auxiliares, pelo juiz sob
cujas ordens servirem ou a cuja jurisdicçito inspeccionadora
estiverem sujeitos, ou pelo juiz do alistamento <·leitora!
quando pela legislação vigente não estejam sujeitos á jurisdicção
inspeccionadora de outras autoridades judiciarias, ex-officio,
por determinação do presidente da Côrtc, ou por provocação
d.o l'viinisterio Publico, ou das partes.
§ to. Não admittcm recurso as decisões que itnpõcm pena
de advertencia, ou censura sem multa. Da que impuzer pena de
suspensão poderá a parte recorrer, com effeito devolutivo,
para a Commissão Disciplinar ou para o Conselho de Justiça, observa<lo o disposto no art. 506, § § 2o c 3o, c art. 507,
~ ~ 3o e 4°.
§ 2°. O recurso será interposto para o Conselho de Justiça,
quando se tratar de clecis;[o do presidente da cr)rte, ou do
Procurador Geral.
Art. 511. Quando a pena imposta fôr a de multa e o infmctor não recolher ao Thcsouro Nacional a sua importancia,
no prm:o ele ~! dias, será cnntra elle intentada a acção exe('ttt ivn, na forma·' (lo titulo XI, capitulo VTT deste· Codigo.
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CAPITULO IX

Do

processo de reforma de autos perdidos on
extraviados

Art. 512. Quando, por qualquer causa, fore1n extraviados ou perdidos, em pdmdra ou segunda instancia, o~ autos
originac~ de proces~os crimes, proceder-se-iÍ <lo seg'Llinte n1odo:
I. Se existir e fôr cxlJ:!Jida cópia atlthentic[t, ou certioão
do processo, ou da senten<;a passafb cn1 julgado, scr:'t 1111111 011
outra consiclerada como ori~inal.
II. No caso contrario, proceder-se-á á reforma <los autos
no julí~o competente, colligitJdo-sc as pro1·:ts ni11<h t~:'dsl.cnt<'~;
sohr~ o facto crim1noso e a sua autorio.
III. No correr da no\·.:t instrucção, o juiz requisitará do
Gabinete de Identificaçfto e E~tatistica todos os csclarecinlentos precisos, podendo as partes e o J\'Iinislcrio Publico,
sómcnte para estabeleccrcm a preexistencia e o Ü'or <lo processo extraviado ou pen11c1o, offerccer tcstcm1111 h:t~~ t' prmhtzir
documentos.
Art. 513. Terminada a instrucçüo, serii.o conclusos o:;
autos ao juiz. perante quem corria o processo originnl, para
julgai-o on não restaurado, com recurso vohmtario.
Art. S1L}. Os autos, assim restaurados, su bsti tuirrLo o~
originaes, produzindo os mcstnos effeitos juridic,ls. Appan'·
ccndo, porém, os originaes, prevalecerão estes.
Art. 515. Até decisão, que julgar rcstaurad(Js os autos
extraviados, continuará a produzir effcito a sentença condemnatoria em execução, quando constar da respectiva guia, archivacb
no estabelecimento, onrlc o réu estiver cnmpriuclo a pena.
Art. 516. Além da responsabilidade criminr.tl, responderão pelas rnstr1s, em dobro~ os qnc c1crcm e:111sa r~o P'~tr~lVÍo
de autos.

TITULO X
Do processo na Côrtc de Appf'll:1r;-?in
CAPITULO I

Do pro\:'csso c julgarnento dos rectu·sos e appcllações
ct·iminaes
Art. S 17. Os pr0cessos <listt ibuidos ás Camnx:1s Criminac~~.
ou ser&:ío t·cvistos 0111 1nesa num só prazo CflHlrnunt a tocl0s ~s
descmbnrgadores, ou em prn7.n clistinchl prtrn (':!(h 11m dcllcs,
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recebendo, neste caso, o visto, devidamente datado e rubric·ndo pelo revisor.
§ 1". Estão sujeitos á rev1sao em mesa, com o prazo
commum de uma a outra sessão da respectiva Camara, as
appellações interpostas das sentenças proferidas pelos pretores e pelo juiz dos Feitos ela Fazenrla l\1unicipal, e os recurso~
niminaes propriamente ditos.
~ 2". Nesses processos, ao lhe seren1 apresentados os auto~
pdo secretario, o presidente da Camara sorteará mn relator,
que não só os prepare, como tambem rcali?:c o seu jnlgamentf),
1lJTenchid[lS as demais formalidades.
§ 3''. As appcllações interpostas elas sentenças proferidas
pelos jui?:cs ele direito, Juiz ele J\1enores e Tribunal do Jury, serão
dislribuiclas pelo pre;.;icknte •la Camara, obedecendo ao eriterio
da antigui<la<lc, ~~ um «los rcspecti•;os <lcsembargadores, CJU<'
~;ervirá. ele preparador, c iniciará desde logo a revisãn; terminada
c·'d a, sorteará o presidente o relator para o julgan1ento.
~ 4". Os relatores c revisores têm, para o cxanw <los
:tt1Los, o prazo successivo ele 10 dias, que ser(t contado da
data da passagem em sessão ela Camara, ou ela conclusüo
(In feito, clcvenclo, no caso de ser excedido este prazo, justif-icar
:1 clf'n1ora, ao passar os autos.
Art. 518. Entrando o feito na secretaria, o secretario
dnrá vista immcdiata dos autos ao Procurador Geral, pelo
prazo de lO dias, salvo se se tratar ele recurso de habea'.-corpus,
p~1ra <la1· o seu parecer ou requerer o que f<>r de direito,
d(~vendn, quando exceder o prazo, justificar a demora. Em
seguicl:1, os fnr:í. conclusos no presiflente da Camara, para a
r listribttiçiTo ott sorteio do relator, na forrna preestnheleeida
'i OS anteriores dispositivos.
·
Art. 519. A clesistencia. habilitação elas partes c ouLros
incidentes sobrevindos no processo, que não dependerem do
julgamento fla Camara, serão resolvidos, antes do sorteio do
relator, nos processos de revisão em mesa, nu antes !lc inidafla
:t revisão; nos demais, pelo presidente da Cmnarn c, depois
«le sorteado o relator, por este; depois de iniciada a revisfí.o,
JH'ln revisor, em cujas mãos estiver o feito .
.Art. 520. Annunciado o julgamento pelo presidente, e
:tpregoadas ns partes pelo porteiro, com a stta presença ou a
sna reveliél, o relator far{t a exposição minuciosa da causa,
:thrinclo-se em seguida os debates entre as pal"tcs c «) Procurador
(:era!, findos os quaes o relator entmciará o seu voto, iniciando-se então a cliscussfto entre os juizes, podendo cada
desembargador falar duas vezes e o relator tnna terceira, para
explicar ou modificar o voto já enunciado.
Art. 521. O julgamento poderá ser adiado pélra a sessão
seguinte, se algum dos desembargadores ou o Procurador
< ~eral o requerer, no interesse da justiça: (' ~~(·r:'t publico nn
·-~~ ·<Tetrl, conforme fôr nce<.'ssario.
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Art. 522. As decisões serão tomadas por maioria de votos,
não podendo cada uma das camaras funccionar sem a presença
de 3 desembargadores, inclusive o seu presidente, o qual,
supprindo a falta occasional do julgador ausente, poderá
tomar parte nos julgamentos dos processos que independam
de revisão individual.
Art. 523. Os accordams das Camaras Criminaes, salvo
a excepção prevista no artigo seguinte, não admittem outros
recursos ordinarios, que não os embargos de declaração, no
caso de haver alguma obscuridade, ambiguidade ou contradicção, ou de se ter ornittido algum ponto sobre que devia
haver condemnação.
§ to. Os embargos serão deduzidos em requerimento;
no qual se deverão expôr os pontos em que o rtrrordam é
obscuro, contradictorio, ou omisso, e JK'<lir q11c seja ex~
p1icado, ou que se expresse o ponto omittido.
§ 2°. O requerimento, quando em devida fórma, será
pelo relator apresentaflo (t Cnmara, c julgn<lo i tHkpendcntcmente de revisão.
Art. 524. Se não forem preenchidas as condições do
§ to, do artigo antecedente, o relator indefi.rirá, desde logo,
o requerimento, não havendo recurso algum dessa decisão.
Art. 525. Em seguida ao relatorio, o presidente concederá
a palavra aos advogados ou partes, que a solicitarem, pelo
prazo de 15 minutos, para sustentar suas c()nclustícs, e nn
Procurador Geral, quando o requerer.

CAPITULO 11

Do processo e julgamento dos crintes comanuns e
de responsabilidade, da competcncia originaria
da Côrte de Appellação
Art. 526. O processo dos crimes cnmmuns e de responsabilidade, da competencia da Côrte de Appellação, incumbe
ás Camaras Criminaes, por distribuição, e o julgamento no
tribunal pleno.
Art. 527. A queixa ou denuncia será apresentada ao presidente da Camara a que o feito couber, o qual será o juiz
processante, e procederá pela fórma estalwlcci(ln nos arts. 477
e seguintes.
Art. 528. Findo o prazo para a resposta do accusado,
o juiz do feito ordenará o processo e, fazendo a11tuar todas as
peças, apresentará os autos em mesa, com o seu relatorio
verbal, passando-se ao immediato julgamento pda Camara.
§ to. Quando a resposta do accusado fôr concludente
na refutação cios indicias accusadores, (lemonstrando, (L evi~
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dencia, não existirem circumstancias e elementos do crimes,
a queixa ou denuncia será rejeitada.
§ 2°. No caso contrario, o juiz do feito procederá á instrucção do processo, observando o disposto no capitulo VI,
do titulo VIII, deste Codigo, no que fôr applicavel.
Art. 529. Terminada a instrucção do processo, o juiz
ordenará, por despacho, a remessa do processo ao presidente
da Côrte, arompémhaclo (lc relatorio minucioso, cscripto nos
atttos.
~ 1°. O presidente da Côrte, recebendo os autos, mandará que sejam condusos ao presidente da outra Cmnara
Criminal, que será o revisor; este, lançando nelle o seu visto,
ou additando o rebtorio, no prazo de 10 dias, entregará os
autos á :c;ccretaria, com o pedido de dia parn julgamento,
qttc será clesigwHlo pelo prcsi(lente da Córte.
§ 2". Designado o dia do julgamento, o relator n1aiHlará
fazer as intimaç<1es das partes, para comparecerem á respf'ctiva sessão.
Art. 530. No dia elo julgatnento, presentes o Procurador
Gera], a parte ~tccusador,l, o réu e seus advogaclos,ou procuradores, deverá o juiz relator nmndar ler pelo secretario a queixa
ou denuncia, a flefesa do réu, o relatorio, e seu additamento,
se houver, e ~1s dcmétis pcçéts, cuja leitur:1 parecer conveniente
ao Tribunal.
Paragrapho unico. Na mesma sessão, seguir-se-á o debate,
não podendo nenhuma das partes falar por mais de meia
hora, prorog<wel por deliberação da Côrte.
Art. 531. Ern seguida, declarando os desembargadores
qne se acham habiEtados a votar, retirar-se-fio da sala o réu
e seus advogados, a parte queixosa ou denunciante, o
auxiliar na accusação, quando houver, e os espectadores, delilwrando o Tribunal em sessão secreta, se assim o entender.
Art. 532. A sentença será escripta pelo relator, ou, se
fôr este vencido, por outro desembargador, que o presidente
designará dentre os que tiverem sido votos vencedores. O
accordam conterá as conclusões das partes, as requisições
finaes ch Procurador Geral, os fundamentos de facto e de
direito, c as deeisões, e será assignado pelo presidente e pelo
relator, com a declaração da qualidade de cada um, e pelos
demais juizes, sendo licito a qualquer delles <lcclarar os rnotivos de seu voto, em seguida á assignatura.
Art. 533. O réu só poderá recusar os juizes, nos casos
1axativamente enumerados nos arts. 63, e 82 a 86.
Art. 534. Da decisão da Camara, rejeitando a qtteixa ou
dcmmcin . haYerá recurso para a Côrte.
Art. S3S. Têm applicação a este processo as disposições
deste Codigo, relativas aos requisitos da queixa ou denuncia,
legitirni<hdc das pnrtcs. c formalidades geraes do processo
Twn ~11.
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TITULO XI
Da execução da sentença
CAPITULO I

Disposições rH"clitnituu·cs
Art. S36. A cxccu<;ão <b sentença criminal compete ~o
juiz <la acç:1o; c nos processos ela compclt·ncia ela Ci'Jrte dt'
Appcllaçiio, em primeira c unica 1nstancia, ao relator.
Art. 537. Em to<los os juizos crin1inacs lwvcrá un1 livro
<le execuções, aberto c rubrica< lo pela nut0ricl;uk jtuliciaria, com
indicação dos nomes dos sentenciado~. das infracçõcs pcnacs
das rlatas da sentença cxequcm1a, <la guia, <la terminação da
pPna, das sentenças de livramento cow1icionn1 c cxtincçfí.o rla
e·ondemnação, e da soltm·a.
At·t. 538. Ao juiz da execução criminal cthe rc~oh·rr m:
rpwsU>es referentes ao cumprimento ela pena.
Art. 539. Sempre que o réu, pc>nelcntc a appcllação por
dlc interposta, houyer completado o tempo <k prisilo 1Jreventiva, equivalente á pena a que foi crmflcmnadr>, o jui7. da
execução ou o relator da appellação man<lará pól-o immeiliatamente em liberdade, sem prejuízo do julgamento da mesma
appellaçiJ.o. Se, porém, a parte accusadora ou o Mini.stcrio
Publico houver appellado da senten~a conclen1natoria, o réu
sú será posto em liberdade, se houver CCJ1np1etado o tempo de
prisão preventiva cquh-alentc ~to mnximn <la pl·na pedida pch
ac~tsação.

Art. 540. Se á condemnação sobrevict· loucura do ~on
(lemnado, este só entrará no cumprimento da pena qmmdo
recuperar a integridade de suas faculdade~ mentaes.
§ 1°. Se a loucura sobrevier durante a execução da pena.
esta ficará suspensa, emquanto se manti,-cr a enfermidade,
caso em que o condemnado será recolhido a manicomio official.
§ 2°. O tempo que durar a cnfcrrnidnrk nilo sed. comptttado na execução da pena.
Art. 541. Se ao condemnado fôr aJlplicada, além da pena
<le prisão, a de privação do exercício ele algmna nrte, profissão,
ou de suspemx"í.o de e1nprego, o jui7- da execução providenciará
para que seja cumprida a pena (k ::tlspcns;ln 011 privaçfin,
(lepois de executada a pena corporal.
Art. 542. Se fôr applicada sómentc a pena (le sm;pensão
ou perda de emprego, logo que a sentençél nassar em julgado,
o juiz da execução fará expedir mandculo ele jntimação ao réu,
com o teor rla sentença, e cnmm1mknrr, n r:,•:hl :í. autori<lnck
competente.
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Art. 5,:1-3. Etn caso de suspensão de emí i rego. ficará o condemuado privado do respectivo exercício, bem como de outra
<..J.Ualquer funcção publica que tenha, salvo se fôr de eleição
popular; no caso de perda de emprego, deixai-o-á immediata
c definitivamente. Esta pena importa em perda (lc todos os
direitos c vantagens decorrentes do emprego.
Art. S'-P. A prisão preventiva. cctnquanto não se con~;idn·e pena, será computada integralmente na pena legal.
Paragrapho unico. Na Casa de Detenção serão internados
os presos em flagrante c por mandado do juiz, ou da autoridade competente, ~alvn o (lisposto no art. 121.

CAPITULO II

Do tnodo da execução da pena de prisão
. .'\rt. S:.J5. i\ execuçàu eh sentença, impondo a pena de
prisüo, inicia-se logo que tenha passado em julgado, ordenando
o juiz da cxccnç;lo, ao receber os autos, seja extrahida pelo
cscrivi'ío carta cle gui:t. q11c assignará, ruhrican<to-a e1n todns
;t s suas folhRs.
§ 1". i\o director elo cstabelecitnento venal em <..J.Ue a pena
tiver de ser cmnprida, remetterá o juiz a carta de guia, dando
~;ciencia dessa remessa ao clirector do estabelecimento em qne
~;c encontrar <letido o réu.
§ 2°. Se o conclemnado estiver solto, com nu sem fia11(;;1.
rm·ú o juiz expedir mandado ele prisão.
§ 3°. O réu condemnado poderá espontaneamente aprcsenté1r-se ao juiz da execução e recolher-se á prisão, 1nediauLc
guia provisoria, se não estiver ainda preparada a carta de guia
definitiva, por culpa do antor, ou demora do expediente
judiciario.
Art. 546 .. \ t'<Jrla (lc guia ela sentcn~'a conelcmnatoria
(leve conter:
1. O nome du comlcmna<lo c o appellido por que fôr
cunhcciclo:
II. 1\ sua qualificação civil (naturalidade, filiação, estadt~,
profissão, instrucç::lo, e numero do registro geral c lu Gabinclc
d( ~ rdentificação) ;
[JJ. O teor da sentcnc,~a e a data em que terminar a pena.
Art. 547. O elirector dos estabelecimentos em que tiver
u réu ele cumprir a pena, passará recibo ela carta <lc guia
de ~enLcn~;a, para ser junto aos autos ela cxcctH;ão.
Art. 548. Nesses estabelecimentos haverá um livro
especial <lc registro de cartas de guia das scntenç·as, em que
<Levem ser annotadas, em ordem chronologica de recebimento
<'om c~;p:.H;o cPnvcnicnlc para as neccssarias inclicaç6es
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quanto á transferencia e demais factos relativos ao condemnado.
Art. 549. A pena será cumprida:
I. Na Casa de Correcção, se f ôr de prisão cotn trabalho ou de prisão cellular, emquanto não forem creados os
estabelecimentos indispensaveis á pratica do systema penitenciaria, prescripto no Codigo Penal e leis subscquentes.
II. Em trabalhos externos, agrícolas ou de utilidade publica, devidamente autorizados pelo juiz ela execução.
III. Na Colonia Correccional de Dons Rios, ou em outra
que venha a ser creada, quando se tratar (le ,.~1dios, mençligos
validos, capoeiras ou desordeiros.
IV. Na Penitenciaria Agrícola de .lVIulheres, logo que fôr
installada, continuando provisoriamente na Casa de Detenção
as mulheres condemnadas.
§ to. Se o condemnado fôr menor de 21 c maior de 18
annos, a execução da pena, durante a menoridade, se f a r{t separadamente da dos condemnados maiores.
§ 2°. Os condemnaclos primarios, betn como os condemnados por crimes contra a propried~Hle, nfí.o clcvcrão ficar em
companhia de outros condemnados.
§ 3°. Ao condemnado será ministrado, no estabelecimento
em que tiver de cumprir a pena, trabalho adequado ás suas
aptidões e compleição e o necessario ensino.
§ 4°. Se a pena fôr disciplinar, imposta por infracção
de deveres do cargo, será cumprida na Casa de Detenção, em
compartimento separado dos destinados aos presos por crimes
communs, observada a regra do art. 121.
Art. 550. Os conclemnados aguardarão, no estabelecimento
em que se acharem em prisão preventiva, a opportunidade para
serem transferidos para cumpri.tnento de pena.
Art. 551. A transfercncia para a casa ele Correcção, para
a Colonia Correccional ou para a Penitenciaria Agricola de
Mulheres será effectuada mediante requisição elo seu director,
observada rigorosamente a ordem de antiguidade, verificada
pela data do recebimento da carta de guia, prevalecendo, successivamente, a data da guia ou a data <h prisão, a respeito
das guias recebidas no mesmo dia.
Art. 552. Effectuada a transferencia, deverão os directores dos estabelecimentos, de onde e para onde foi o condernnado transferido, conununicar ao juiz da execução, por officio, a
entrega c o recebi.tnento do preso, para ser junto aos autos.
Art. 553. O director do estabelecimento, em que se achar
o preso simplesmente detido ou em cumprimento de pena,
rle,yerá C'ommunicar no juiz o obito, fuga ou qualquer interrupção que tiver o condemnado na exec:nç-:ic da pena, c a
;5oltura, sendo os regpeetivo::: officios junto~~ ~ws aubs.
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CAPITULO 111

Da liquidação e conversão da ntulta
Art. 554. O ju!z da execução, no mesmo despacho em
que mandar cumprir a sentença, ordenará as diligencias necessarias para a liquidação da multa, se houver intimação
ao réu, para pagai-a no prazo em R dias, salvo se já liquidada
ou certa.
Art. 555. Qwmdo a multa consistir em pagamento relativo ao valor de qualquer objecto, se este já estiver avaliado e
conhecido, o juiz mandar(t fazer a conta pelo contador e in•
Limar o réu para, dentro em 8 dias, recolher ao Thesouro
N acionai a respectiva importancia.
Paragrapho unico. Quando o valor desse objccto não fôr
cunhecido, o juiz nomeará dois arbitradores para o avaliarem.
Art. 556. O laudo deve ser offerecido dentro em 48 horas,
a contar da vista elos autos em cartorio, e dentro em outras
48 horas, o juiz o homologará ou rcforman'i, seguindo-.e a
conta e a intimação do réu para pagamento.
Art. 557. Findo o prazo de 8 dias, se o réu não tiver
pago, o escrivão fará logo, nas 24 horas seguintes, os autos
conclusos ao juiz, que nomeará dois arbitradores para calcularem o tempo necessario para o réu ganhar a importancia
da multa, ton'ando por base quanto pode elle perceber, em
cada dia, por seus bens, industria, ou trabalho.
§ to. O juiz, homologando o arbitramento, depois de
ouvido o Ministerio Publico, declarará convertida a multa
em prisão, pelo tempo correspondente.
§ 2°. Se o juiz não se conformar com o arbitramento,
poderá ordenar outro.
Art. 5S8. A conversão da multa em prisão ficará, a Lodo
tempo, sem effeito, se o condemnado, ou algucm por elle, satisfizer a importancia da tnulta, ou da parte que lhe faltar para se
haver por ctunprida a sentença, ou prestar fiança, nos termos
do art. 130.
Art. 5S9. Ninguem será recolhido á prisão, ou nella conservado, a pretexto de multa, en1quanto f'sta não estiver liquidada.
Art. 560. Liquidada a importancia da multa, o representante do .l\ linisterio Publico, ou as partes interessadas poderão
requerer, contra os bens do multado, as providencias ncccssarias,
ara se fazer ciTcctiva a cobrança.
Art. 561. A importancia da fiança, perdida pelo condcmnado, nos termos dos arts. 141 e 142, responderá pelo
pagamento das custas, da indemnisação do damno e da
multa, s6 sendo recolhido ao Thesouro Nacional o saldo restante,
se houver.
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CAPITULO IV

Da soltura do condentnado
Art. 562. A soltura do cmu.lemnaclo pofle clar-se, pela
cxtincção da conclcmnação, nos casos previstos no art. ÓÜ(l,
antes ou depois da terminação (lo prazo (h pcnn.
Art. 563. Se o cunde1nnado nflo 1i ver si <lo 1t(•~to em lil>erdade condicional, ou definiti,·a, antes (lc te:Tminar o prazo da
sentença condemnatoria, (leve o clircctor do !'stabelccimento
penal, em qne nquelk estiver preso. solicivu·, , ; mczcs nnt.cs
dadatalinal ela pena, a liqtti(bç:l.o d.a mult:1.
Art. 564. Se a 11111lta j{t se achar pag~1, otL 1 ':111\'ertida em
prisão, deve o clircctor elo csl ahckcinwnto pcn:tl, 1O <lias antes
do pra~o fla ultimação da pena, communic~Ir o facto, pur
officio, ao jui:0 competente, para cxrwclic;:t.(l dn ah·arú de
soltura.
Art. 565. H.ccebido o ah-<lr:i <lc so1Lur~1. o ~Ercdor do
e~belccimentj! penal porá o cnndemnad.o (·m libcnladc,
cntregando-lhll o saldo dos seus salarios <~ ;! caLlcrncta ela
Caixa Economi.ca, com<' peculio que ti ver.
Art. 566. O alvará etc soltura, expedido e111 (a\·or d1J
cundcmnado por vadiagem, em virtndc <k tL·I·mu ele tuwar
occupaçfio, deverá ser acompanhado ele salv1) r_·ulHlttcLu, que
lhe garanta a libcnbclc, rlur~liÜl' () praz() que·;) ki lhe faculta
para aqucllc fim.
~APITULO

V

Da suspensão condicional da cxccuçào da pena
Art. 5()7. Etn castl ele' condcmn;tci'í, 1 ú, neua de multa
convcrsivd em prisão, ou ele prisão, ele. quaJqu('r naLurcza,
aLé 1 anno, tratando-se de accusarlo qm~ n;\o tc-nli<l soffrid.o
outra anterior condemnação, nem rc\'<..'bclo caracter 1lCl'\"Cl'S(l
ou corrompido, o juiz ou tribunal, tollWtHio e111 cunsidcmção
as suas condições individuaes. llS moti\·os qw· delcrminarm11
c circtm1stancias que cercaram a iufracç~'lo ela ki penal, 1>Od~rá, fundamentando a sua decisão, suspcnclcr a cxccuçãt)
da pena, por um prazo expressamente fixado, c.k 2 a .J annos,
se se tratar de crime, c de 1 a 2 ann()s, se <k etl11travenção.
~ 1°. Esse pra~o começa a correr 1lo dia em que se dl'ccluar a audiencia a que se refere o art. 57ú.
§ 2°. Dentro em 10 dias, após haver trausitado em julgado a decisão condemnatoria, na qual nãn seja expressamente
11egarla a suspensão da execução <la pcn:1. pnd1·r:í, o r~u preso,

e o sc,lto ou afia11çado, qttc se apresentar ·volttubriamcntc á
11Jisão, requerer a'> :it1i:-~ ou tribuna] que seja decretada a mes111a
~ttspensflo, jttntnndo prov<1s relativa:,; aos ~~cqs antecedentes c
umcli~·<)cs pc·ssoacs, <lcciclindt, o jui:~ em 48 ]l(ll-:t:~. '1t1 o t.ri1>tmal na 1" sessão.
~ 3''. Quanflo a crJnt lemnaçào fôr impus ta p• ,r decisào
d<, Trihunal cl() .fury, a sw~pcns~1n scrú <lccrcta<la pelo juiz
i ii.<..'SÍ(ic-11 te.
~ ·~"- S<·. :H, linrl.:tr r) pr:t;,r' lix:t<lo, n:·t<• cstiv<·r <l accusad.u
r<·:..;pundcndo a pruccss<, crinw, <ltl\ n:·tn llw ii\-<..T :-:ido imposta
r~utra 11cna por ÚtCÍ-<' anterior ou 1,ostcrior :i mcsm:t susjwn~~i.í.o,
~<-r:í :t contlcmn:t<;ft(• cunsiclcrada incxistt·nk p('l<, jui7. <'t1 Lril>tnwl, t".r-o(iiáo, <ltl a lTCJHcrinleJlto d_o accusad() uu <lo I\'11tli:-Jcri,, Publico. Em cas() c<11ltrario, a :~uspcns:lo svr:í. IT\·og:tda
t' <'~ccutada imlllcdiatanu:ntc a pcn;t, d.c
f/1rm:r :1 n:l.u se
,-~~lllltlt<lir com :r d:r ~:q..:und.a <'<lll<ll'mna~·ü(l_
~ 5". Núo ~t·r:i <·onsi(kratl:t incxistcntL· a <'<ltHletlllta~·~to,
crnquanto nftu f<)r <' accus;t<lu absolvido kliniLi,·arnente, nus
processos crime~ a que estiver respun<lcnd\l, lJlll. l·:wtos ante, j, 1tc:.; •m posteriores ~í suspl'ns:lo.
•.
~ 6". _.\ rcv<)ga<;ü(l scrú declarada na fúrma csL:tlwlc~~ld.a
j·:~r~t ,,:..; iucidcnV:s d.a exccu~::1o, pelo tribunal 011 Jlt17- C<>mpci tll1<·, c susccplivel ele recurso, sem effcito suspcnsiv<).
;\ rt. S():·~- .\ suspl·ns~"í.<' niü> comprehcn<k as pv11as acccs,;,,,-i;ts c iiJGtjl<l!'id.adcs, nem u:~ cffcitos rcbti,-,,:; ;( Íl~tl•.·mni
/:t•Jí<l do d~111lll<l~ n·;;u]t;mte da infrac<;üo d.a ·lei pc11:tl.
~ 1". t\a Sl'ni Clll;a de suspcnsüo scr;i lixado pr;tzu p;tra
, , ;1ccnsad.o pagar as cw;l:ts du proccss1 1, tendo <, juiz ou
! riln.mal en1 :t! tc-111_-;"io :ts :;uêls C<md.it/,cs tT<Jll<llllil·:t~: ou proli:-;·;i<IUacs.
<

~

2".

~\

suspensão st·r:í. ainda sttlHlrdin:ula :i ()hrigw;:i.o <1<.:

l:t :.-:cr o coJiclcmna<lo as rcpants·ôcs, iw lemniza<;ôcs lltl rcsti! ui<;t"Jes dc\·ida~, antes llc Jin<lu o prazo a que se rd<.'!c 11 :1ttigu
;lt!(CCCtlcllÜ'.
~ 3". Nos casu:~ d(•S par:t.~raphos anteriun.'s, n:-to scr<Í. re-' u;.o.a<la a sttspcns:1o, :.;l~ pro\·ar o aceusa<J<, a sua iJI~·-dvcncia,
, •u requerer a prurogacJ~;!o d.o prazo fixado p:tr:t < 1 p;tg:tnlCntu

'];,·; cusL1s, c <ldcri1-a o juií.:.
1
1\rt. .~(J9. ;\ ~uspcns<1o <la cxccu<;:l<l da pena Sl' eiTcctttará
<kpuis d.c ha\Tr transit:td() <'111 julgwJu a s•·tJ!c'nt;a ,·nn<kmnal•tri:t, S<.th·o o 1li;;pusto tl!> :trlig!l scgui11k .
. . \ri. 570. Estall<lo o n;u preso, a appC'lla<Jt<, interposta
'l:t scntcn~·a con(lemna toria, na qual houver sid• l decretalla a
:;uspcnsüo da cxccu~·fío ela pena, niio tcrú cllt·iLo suspcnsiYo, se
':llJTI es:..;a 11Jl~di<la Sl' hot.t\Tr nmfonnado o appdlan!.t•, ou não
puder, em segunda instanci:1. ser aggrava<b a pena imposta,
tk sorte a e~cluir a concess;!u desse hcnclici<,_
.Art. S 11. Cessarào os effeitos pcnae::; tla cuJHlclllllét~,::l.o
1111 dia c1n q11e a mesm;1 fúr <ledanHla inexistente.
\ ,.J. I\

!li
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Art. 572. Durante o prazo da su:;pcn~:;:io. nao correrá
prescripção.
Art. 573. Não havedt suspensão rla cxccuçio da pena
nos c'!itnes contra a honra e boa fatna (Codigo Petwl, :trtigos
315 c 325 e leis 1nodificadoras) e contra a segttr<l1lça da honra
e honestidade das familias (Codigo Pc11al, arts. 266 a 278 c
283 c leis nwdificadoras).
Art. :)7-1 . .1\ su~pensfí.o da cxecwJio da pe11a ~ú p<.Jdc :;cT
colH. :cdida ttma \TZ, salvo se a primeira luntvcr :;ido applicada
em processo de cont ra\'cn<;fí.o, qne n~l.o n~\Tk dd<J uu 111;Í.
]ndolc du accnsado.
Art. 575. Em caso de co-tlelinqucneia, poderá a suspcnsáo
ser concedida a uns e negada a outros accttsa<1< •s, tend.u u ju1"
ou tribunal en1 attenç:to o estabelecido Ho art. S67.
1\rt. 576. O juiz ou presidente <lo trihult<ll. que concctlcr
a suspcns:l.o. lerá ao accusado, cn1 audicncia, a scntcn<.~a r~s
pcdiva c o :ldvertirá <las consequencia~~, para clle, de nova infracçãn. Se o aeeusado tiver sido revel, o juit.; ou trihuual poderá
lonwr en1 considera~:"lo essa circtnnstanci:t, 11ara t'Uttccdcr ou
11 fio a suspensão.
Paragrapho unicu. Se, cntn·Laulrl, ci(arLo )ll~:-;~u:dtllcttLe
ou por c(lital com o prazo de 20 tlias, nfío cotnpan·ccr o condemnado á audiencia c~pccial marcada para esse lint, scr<.i
revogada a suspensão, c executada immediai<ltucnlc a pena,
salvo se allegar c provar legitimo impcdilllctltr), q1tc ju:-.;tilic~\s;;c
o adiamento da amlicucia.
Art. 577. A condemnaçúo será inscripL<t, com a 110La
de suspensa, em livro especial do Gabinete de IdcnLilicaçfí.o c
Estatística, averbando-se n1ediantc a cormntmicação do juiz ou
tribtmal, se fôr revogada a suspensfto, cxtincta a condcmna~;ão
ou ctnnpricla a pena.
Art. 57P. Esse registro é de caracter Sl'Cl'dr l, s;1l v() qu:l'ldu
requisitadas informações por autoridades judiciarias, para os
cffeitos de applicação deste Codigo. En1 caso de revogação da
suspensão, será feita a averba<;ão no registro geral.
Art. 579. A execução da pen;1 imposta ao ,-adir> uu ralsu
mctHJigo 1ica suspens~t, se o con' lcrnnnclo <11 )n·scn1 :L r fiadr1r
jdonco, que por clle '~C ohriJ~Uc, nwdi:t!l(!' lcrm() pur c;;tc
assignado.
Art. 580. Esta fianya vakr:i por 15 di<L~. Finllu c~~c
prazo . poderá o jui;, cx-o_Oit:io, ott a rcqncrintcnt.u rl.(l ~d in!slcrio Publico ou <lo fiador, procc<lcr :'i.s cliligcucias qttc furctlt
ncce~sarias para verificar se persiste o afrançmlo na ociosidade,
afim de ser declarada sem cífcito a fiança c ('X.C'Cttta<la a sentença.
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CAPITULO VI

Do livramento condicional
Art. 581. Poderá ser concedido livramento condicional.
a todos os condemnados a penas restrictivas da liberdade, por
tempo não menor de 4 annos de prisão, de qualquer natureza,
desde que se verifiquem as condiç-ões seguintes:
I. Cumprimente, pelo menos, de metade da pena;
II. Ter tido o condemnado, durante o tempo da prisão,
bom procedimento, indicativo da sua regeneração;
III. Ter cumprido, pelo menos, uma quarta parte da pena,
em penitenciaria agrícola, ou em serviços externos de utilidade publica.
Paragrapho unico. Não prejudicará a concessão do livramento condicional o facto de não ter sido o condemnado
transferido para penitenciaria agricola ou empregado em serviços externos de utilidade publica, se essa transferencia ou
emprego não se tiver dado por circumstancia independente
da sua vontade. Nes);e caso, a concessão dependerá do cumprimento de dois terços da pena.
Art. 582. As condições estatuídas no artigo anterior serão
verificadas pelo Conselho Penitenciaria.
Art. 583. O livramento condicional póde ser concedido
a requerimento do sentenciado, representação do director do
estabelecimento penal, ou por iniciativa do Conselho Penitenciaria.
· Art. 584. O livramento condicional só pôde ser conce:
dido por sentença, proferida nos proprios autos do processo
crime, pelo juiz ou presidente do tribunal perante o qual tiver
sido realizado o julgamento, em primeira ou em unica instan~ia.
§ 1°. O pedido de concessão será encaminhado ao juiz, por
officio do presidente do Conselho Penitenciaria, instruido com
as cópias da acta de deliberação do mesmo Conselho e do relataria informativo, que tiver sido apresentado.
§ 2°. Depois de juntos aos autos do processo crirnc o
officio de solicitação, com os documentos, e do parecer do
representante do Ministerio Publico competente, o juiz ou
o presidente do tribunal proferirá a sentença.
Art. 585. O juiz submetterá o liberado ás condições
que lhe forem convenientes, taes como: submissão a um patronato, observancia a certas regras de comportamento, prohibição de morar em determinado logar, abstenção de bebidas
alcoolicas, adopção de meios de vida honesta e util, dentro em
prazo fixado.
Art. 586. O livramento condicional será subordinado á
obrigação de fazer o condemnado as reparações, indemnizações
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-ou restituições devidas, bem como de pagar as custas do processo, salvo caso de insolveucia provada c reconhecida pelo juiz,
cne poderá fixar prazo para ultimação desses pagamentos, tendo
~;~'mÚre em attenção as condições economicas ou profissionacs
do liberado, o que tudo deverá ser apreciado na sentença.
Art. 587. Se fôr concedido o livramento condicional,
deverá a autoridade judiciaria expedir a respectiva carta de
guia, com a cópia integral da sentença para a sua esecu~:ão.
Art. 588. Em caso algum, póde o livramento condicional ser concedido por acto de qualquer autoridade administrativa, nem sem prévia audiencia do· Conselho Penitenciaria, ~endo nulla de pleno direito e inexequivel a concessão
dada com preterição desta formalidade e das constantes do
art. 584 e seus paraf,'l'aphos.
Art. 589. O livramento condicional será e:ffectuado em
dia marcado pelo Conselho Penitenciaria, solemnemente, para
t:stimulo da regeneração dos outros presos, observando-se o
::;\:guinte:
I. A sentença será lida pelo presidente do Conselho Penitenciaria, na presença dos demais presos, salvo motivo relevante;
!I. O director do estabelecimento penal despertará a a.ttenção do liberando sobre as condições a observar, no gosodessa
liberdade limitada ;
III. O preso deverá declarar se acceita as condições impostas, do que tudo será lavrado, em livro proprio, o competente termo, por elle subscripto, e do qual se lhe dará cópia,
authenticada pelo director do estabelecimento penal, devendo
ser outra cópia remettida ao juiz respectivo, para ser junta
ao processo penal.
i\rt. 590. O liberado receberá, ao sahir da prisão, uma
caderneta, que será obrigado a ex.hibir á autoridade judiciaria
ou administrativa, que a requisitar. Essa caderneta conterá:
I. A reproducção da ficha de identidade e o retrato do
preso:
!I. O te.~to dos arts. 1, 6 a 10, 13 a 22 do decreto numero
16.665 de 6 de novembro de 1924;
III. A sentença que· conceder o livramento;
IV. As condições impostas ao liberado.
Art. 591. O ~iberado ficará obrigado a communicar, mensalmente, ao director do estabelecimento penal, de onde sahir,
a sua residencia e occ-...tpação, salario ou proventos de que
-v-iva, economias que conseguir depositar, diffi.culdades com
que lutar para :ma.."lter-se.
Art. 592. O liberado condicional ficará sujeito á vigilancia
do director do estabelecimento penal, de onde sahir.
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Art. 593. Essa vigilancia terá os seguintes effeitos:
I. Prohibir ao liberado a residencia, estada ou passagem
em lagares não permittidos pela sentença;
II. Permittir visitas e buscas nas casas dos liberados, sem
limitação alguma em relação ao tempo em que podem ser feitas,
e sem dependencia de prova, ou de expedição de mandado
especial;
III. Deter o liberado que transgredir as condições constantes da caderneta respectiva, até ulterior deliberação do
Conselho Penitenciaria, ao qual dará logo conhecimento do
facto.
Art. 594. Verifica.."1do o Conselho Penitenciaria que o
liberado transgrediu qualquer das condições impostas, poderá,
conforme a gravidade das faltas, representar ao juiz respectivo, pedindo a revogação do livramento condicional concedido e a volta do liberado á prisão de onde sahiu, ou a'outra
mais severa.
Art. 595. Praticada pelo liberado nova infracção penal,
pôde o juiz, ouvido o Conselho, mandar recolhel-o ao estabelecimento penitenciaria que melhor convenha, quer durante
o novo processo, quer depois delle: devendo, porém, sempre
terminar primeiro o tempo da pena da infracção penal anterior, sem direito a quaesquer regalias, nem mesmo á manutenção na classe em que primitivamente se encontrava, ao
tempo da concessão do livramento condicional.
Art. 596. O livramento condicional será revogado:
I. Se o liberado vier a ser condemngdo por qualquer
infracção penal, que o sujeite a pena restrictiva da liberdade;
II. Se não cumprir as condições que lhe tiverem sido impostas na sentença.
Art. 59i. Em caso de revogação do. livramento condicional,
não será. computado na dttração da pena o tempo em que o
liberado esteve solto, não correrá prescripção, ném se lhe
concederá mais aquelle beneficio.
Art. 598. Expirado o prazo do livramento condicional,
sem :revogação, a pena se haverá por cumpricl.'l..
CAPITULO VII

Da execução das multas impostas no curso do pro=
cesso e nos regulamentos administrativos
Art. 599. As multas previstas neste Codigo, ou nas leis e
nos regulamentos de organização judiciaria, e as impostas pelas
autoridades competentes, no curso do processo, :í.s testcmnnhas,
peritos, ou pessôhs qn(:) nc1k intervenham, serão cobradas
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-executivamente e ex-officio, pelas mesmas autoridades que as
impuzerem, salvo o disposto no art. 350.
§ 1°. Imposta a multa, será publicado edital, de que
constem o nome do multado, a importancia da multa e o prazo
de 5 dias para a defesa.
§ 2°. Se o multado não apresentar escusa, dentro no prazo
do edital, ou se não fôr ella procedente, a autoridade, fazendo
autuar a certidão da citação e a ,cópia do edital, expedirá
mandado executivo, que será processado perante o mesmo juiz
do crime, pela fórma estabelecida no Codigo do Processo
Civil, para as acções executivas.
§ 3°. Se a multa fôr imposta por autoridade policial. ou
decorrente de regulamentos administrativos, observar-se-ão
as disposições dos §§ 1° e 2°, remettendo-se, entretanto, ao
juiz competente, devidamente autuadas, a certidão da citação,
a cópia do edital e a escusa do multado, se fôr apresentada,
afim de ser promovida a acção executiva, nos termos do
paragrapho anterior.
Art. 600. A importancia da multa será recolhida ao Thesouro Nacional, ror meio de guia, passada pelo escrivão que
funccionar no fe1to.

TITULO XII
Da perempção e extincção da acção penal e
da condemnação
CAPITULO I

Da perempção
Art. 601. Considera-se renunciada a acção privada:
I. Quando, offerecida a queixa, decorrerem 30 dias, contados do ~eu recebimento, sem que o- autor promovn ns
necessarias diligencias para a instrucção;
I I. Quando, no prazo improrogavel de 30 dias, o queixoso,
uma vez intimado, deixar de promover qualquer acto ou diligencia decretada pelo juiz da instrucção;
III. Quando, por morte ou incapacidade do queixoso,
não comparecer em juizo algum seu representante legal, para
proseguir na acção, dentro nos 60 dias, immediatos ao em que
tenha constado em juizo a morte ou incapacidade;
IV. Quando a pessôa jurictica se extinguir, sem deb;:ar
successor.
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Art. 602. Fica perempta n acção:
I. Quando, notificado o accu~ador pnrHculnr. p:-~rn nff~ ..
rr'r.e1· o libello, no prazo legal, não o fizer:
TI. Se o acr.usador particular, na se~siio flo jtllgnm('ni-o;
n:ín comparecer, nem se fizer representar;
ll f. Nos casos previstos no art. JR.
i\ rt. 603. Em qualquer do~ casos previstos nos dois ar1iPn:; preccclcnt:cs, é permitticlo ao réll requerer o pn1sq~ttimcnl1)
, l1• pn HT:<so, <' o jt1lg::uncnto, ú revelia do queixoso.
ArL. 60·1. Tr~ttatHlo-s<~ <1e infrarçiln em q11e <'aikt acc;iln
pttblic:t, c csla tenha siLlo movicl.'l por qtwix~t <la p;tr1.l' offendid:.t, fic::1 Pf'l'í'1llp1o ou n~mmciado sonwnt ('o dirt>ÍI11 d:t p~trt",
t>~·,,::('"ltindn <t pro<'<"~Sil <'Otll o Ministcrin Puhlieo.

CAPITULO II

Dn extincção da acção penal e dn condt"nlnação
i\rL ()OS. i\

~1cçilo

penal cxtingtw-sr:

J. Pela morte <lo criminoso;
I f. Pelo perdão do nffemHclo;
IfT. Pela amnistia;
IV. Pela prescripção;
V. Pelo casamen1 o do rf.u com a offendidn, nos rrinw~
tl1' 1kflor:nnen to c de estupro fle mu1h<'1' hmw~~h.
ArL. (i0(}_ A condc·ttltwçilo extin~~nr-sc :
J. Pelas mesma~ cattSHS pelas quacs SC' cxtinp:w~ a acçJn:
IT. Pelo cumprimento da sentença ;
III. Pela terminaçfí.o do prazo fixado na ~ent ença qtw
f'fltlC'e<lcl' a suspensão conclicional da cxPctH;:in tl:t pl'll:l, 11:1
1 ., '" fonnida<le <lo disposto neste Co digo ;
1 V. Peh prova superveniente ele que n vadio ou nwndigo
('llfHl('mnado ~ldqt.tiriu renda bastante para Stt:t sttbsi~~tfmcia ;
V f. Pela termin8çfí.n do tempo <la p'nn, t cndn lt:1vicln
li\T:'mwnto eondicion:1l;
V. Pela graça:
VJI. Pela rchabi1itação.
i\rL. 607. Se o con<1cmnado falleee,· na prisão, o 1·especti,ro
:1<lministrador on <lircc1 or cnmmunicar:í. imnwc1intament c o
r:rdo ao

jniz

e:~ecutor.

~ lo·. O jui7., ouvido o l'vfinisterio Publico c _ittn1 a aos nut:ns
·r ('f'rLiclfío <lc (lhito, julgnrú cx1incta a exccttç~fí.o da pctw.
~ 2". Se o conclcnmndo fa1lcccr acltancl<H~c~ for:tgido, c
r1\r n•qtiC'ridn :to j11l7., ('lttn ct·rticl;in dt~ O]JÍI.o, qtt(' ~(' decbn~
·:1itl('l.' :t ('-.:l'l'tlr~fÍil, d:II·-~·~·-;Í

\'t~~1:t 1l1Y~

:tttfn:;,

1'01' .S (}j[t<~, :1n
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Ministerio Publko, para prmnovcr as (liligenri;1s que julgrtr
convenientes c, findas estas, decidirá o juiz.
Art. 608. O ]Wnlf.io <lo offcndido cxtinhrtlc a ncçüo pennl
sómentc nos crin1es em que nfio cabe acçfí.opnblica, dc,·endo ser
tomado por tenno nos autos c julga(lo por sentença.
Paragrapho tmico. E' licito [to cowk1nnet<J,, tún acceitnr
o perdão.
Art. 600. A amnisti<l, concedida pelo Congresso N<lcional, será communicnda, pelo 1\:finistro da Justiça, ao juiz
executor, ()11 no rb :lCçfí.(l. se nitHln nfío hnH\ er ~~(·ntcn(;[t f'X<'-

rpwnda.
Art. ó 1O. A amnistia e a remissão da pcnn pc·la graça não
eximem c, agraci~1clo da nbrigaçfto ci,·il d<· n·pm·;tl: o (lamno,
que tin~r causado com n dclicto.
Art. 611. Rccehirb a cnmmttnicaçfio ela <Hnnislia, que
consistirú 11:1 ('(';pia dn ki, <' m:t11dnndo-a j11nLtr :t1 ,s attLns, o juir,,
por scnk11ça, dccbrm·ú ('Xtinda :t <'tllp<l, 110:~ termos da nwstn:!
]ci, c por~í em perpetuo silen('in o pro<·csso.
Art. ()12. A prescripr~:l() <l~t :w(•fítl
d:t <'tHtdí·mn:tc•:ln sc·r{t
rr~~ttlada JWl<t Jci f l'flcr;tl.'
'
·
1\rt. 613. Quando o ré-o nrto oppuz<T tl prescripçilo. por via
de cxccpçãn, no ingn·sso do juizo, llO(it-1-<~-:í h;;n 1)(1r sitn],k'~
I;ctlçfto, cn1 qualquer termo elo prnn·ss< ,_
Art. 61-L A prcscripr/tn púrk ser allcgarb pelo prnct1fflllnr
do n<u. pelo J'vlinistcrio Publico, ou dcnl'ln<b c:r-t~fi7-cio.
Art. 6t=). Requerida a dcclaraçüu da pr('scripç;l.n, manrlar(t o juiz da causa nt1 rla <'xccuçrio ju111(lr ,, r('q11ninwnln
:lOS autos. e ouvir n l\Jinistcrin Publico.
Art. ó 10. Com a n~spnsta eles! e, assi~n:1rft o j11iz. sendo
neccssario, o prazo de S dias p:tr:l <t 111"1 I\ :t. <' 1kn t ro t'm igunl
prazo proferir(t a sua <lecisfio.
Art. ó1i. A concessfio de graça s{, pú<k ser feita (1cpnis
fle passacht crn julgaflo a sentcnç:1 cnndemn~ttl,ri<1, depende do
pmecer do ConsC'lhn Penitcnci:1rin, <' eleve ser processada na
conformidade do r11spfl~to sobre ~ts fnrmalidarks rclath'a~ ao
llvramento condicion:tl. Prc~nip1()s tHl C;tpi1ul() VI, <1() Tit.uln
X I <leste Codign.
Art. ól ~~- O pcrlidll c1c graÇé' scr;í. encnmi1thado r1n \finistro rb .f11stiça, por oflic1o do prc~idc1 ti c <], 1 Conselho Pcltitcnciarin, instruido ('011\ as cúpi:ts d:t :w!:t d<t <lcliberaçfio
<lo mesmo .Cnnsclhn c do n·b1orin illf,~nn:ili\·n. rpH' tiq~r <;]d()
:q,n·scnt arlo.
1\rt. 61<>. Cotl<·C'dida a ~~r:t(,';l, o (;11\Tl"llll n'tHCÜ<'rÚ c{lpÍ:t
(ln d<"ndn ao juiz cxc<·u(nr, p(lra qttt' ~;olk 11 indult.atln, uu
r:tt;:t c:;.:'l'11hr :1 1111\ :t pt·n:1, ;:;· :1 ~·:r:w:t ''(' linli!:tr :'t ('()111(ltf

111til:i(,':Íil.
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da graça, devolverá o rlcf'ret.o. exponclo re~peit n~nment e n
nwnf'iomu la circnm~tancia.
~ 2". D<·ci(lid:t pelo poder competcnt e n duvida propnst::1
peln jui7-, ma1Hl:ir:í c~k <'tltllprir n imlul1 o 1111 <'X('<'11Ltd :1 <'om11111 t ação.
Art. 620. A graçn não poderá ser conce<lida. nem cxecufacla, ~t'nl que 11 Olll<krnnrtdo tenha r-orneç.:tdn :1 <'X<'f'tl\:-tn
t];t pena.
Art. 621. 1\ rcl1~thilitaç~ão consiste 11:1 rcintegraç:l.o do
co1 Hkmnado em tod< 1s os direitos, que hou\'cr pC'rdido por fn1\~;1
da conckmna<;fio, qtwnd<l ft1r declarado im 1 ocenh.~ 1~elo Suprcn1o Tribunal F<·dt'ral~ (·m c·onsC'rpwnci:t <k nTis;lo dll pr()<·csso findo.
i\rt. 622. ;\ rcvi~fio ~ rcgula(la pela lei fc<ler:tl.
Art. 623. A rchahilitaç:1o n·sulta imnwdi:tt;m1enk <k
<;enü·m.~;l <k rl'vis:ln, pass;Hla em jnl~~:tdo.
Art. 624. Exhibidét c<·rtidil.o do ac<·<·,nbm elo Sttprcmo
TriJ,tmal Fc·d<'ral, quC' reformar [l sentença, m~ttHI:m't logo o
.i11i7, cxt·ctltor juntul-a :tos autos d:t l'X<'<'tH,·:-I.n, c, <'nl ~~<·11 <·nmprimcntu, Jwn~rfí 1nr sent.enç;t :1 llC'll:t JH•r c·~firwl:1 c· 11 c'<lllrlc·mn:Jdn ('( •me:

n~h:tl

,iJitad(l.

TITULO XI TI
Dos recursos
CAPITULO I

Disposições gcracs
./\rt. (,2.1. Dos <ksp~whns, decisil0s e sPrlt<'ll<,':h 113~ f'nllS'lS
s:lo pcrmil tidos os scgnin10s l'C'<'trr~·.,,·::
T. R<:'eurso prnpri:mw1üe <1ifn:
f(. i\ ppellH Çiln;
Irr. Pro1C'slo por no\'n Jur:y.
Art. <.2(i. Os rec11rsos scr:l.o sempre Ynhtntnri~)s, excepto
ns sc'.!:uillft·~. qtw ~:('rfí<, nc'cc~;s:trinm<·nfc•inkrp<dn~: JH'ln prnprio
rrirt,itl:tf'~:.

Íll i:~:

T. Que c-oncccler<'m lwhcas-c·orpus ;
11. Que julg;trem pro\·arb :tl~~um:t _iw:lifi<·:lli,-:1,
do :trl. 3J~.
1\rt. ()2/. N:i.o fi(':lln prejudicados 1.: n~L'Ilr~.;o~
JH'1él~; p:tl"IC'S, qtJ~Jld(), por C'l'J'O, r~tltn, Oll OHll'~Si"Í<l
'· i c 111arins. n~"í<, I i\·C'r<'m scguim0n1 c l < 111 ~tprc:;<'nt.nçiln
Art. 62~~. () l\lini:--:tcrio Publico n;-,,, pnd<'r:í.
rptnlq11Pr H'<'tlrsn <J11f' hn11n·r intf'rposfo.

1Jtr·1t1C',

<l!l

<liri-

ll!lS ÜTtnUS

<

it1l L'rpnsLns
d<lS f\111<'-

C'lll tempo.
desistir de'

250
CAPITULO 11

Do recut·so propriatneittc dito
propri:-~mr1l1r (lit-o, <1a <lf'~
ckspncho, ou srntem;a :
L Que concluir pcb incompct.rncia <ln .i11iz ;
JT. Q11e drc~br~1r 1mpn,c·r·clen1<' 11 <'"::lllw <1' cor1'n clc~
dPlictn ;
ITI. Que niio acceitar, oa rejeit~1r, a q11r+~:1 n11 fkn11nC'h ;
IV. Que pronunciar, ou nft.o, o t·(u;
V. Que concecler ou ncgm· a fiançn, on :1 nrhitr:1r ;
VT. Q11e julgar fpwhmfl:l :1 flnnç:t, o11 1'r-r.li<b :1 qu:-~ntia
rtfl:mf;adn ;
VIT. Qne decidir soLrc a prescripç:·í.o;
VITL Que julgar provada :1lgum:1 di 1·inwnt <' n11 ju:-tifi<'~tii\·:1, no caso previsto no art. 31R;
IX. Qttc conceder ou nq~;n: :1 orcktn c1r• hrth. ,! :-t"llff'lt',
011 :1 ~:nltura Jo paciente ;
X. Que concccler a libenlade prc>\'isoria;
XI. Que julgar a acção penal extincl :1 nu 1111lla ;
XII. Que impuzer 1mllta com.minada 11esle ( 'cH1iJ_;o:
XIII. Que converter a multa em. prü~fío;
XIV. Qne conceder, nu revog:w, [1 Slt::pr·n,~:t'' cnnclicion~l
rb rxccttção ela pena ;
XV. Que Cllnccclcr, nu revogar, n li \Tranwnl o f'onclicion:-11;
xvr. Que denegar a prisfto preventiva.
Art. 630. São suspensivo~; <los effeitoc~ <tl <lecisüo recorri<l3, setn que interrmn11élm :1 march:t elo 1'n 1('('<-;'~1' princ·ip~ll.
os seg11intes recursos ;
I. Do despacho que conceder a lihen1aclc provisoria ;
I I. Da decisüo que imptt?:er mull a c·omrnin;Hb nc~:l c
C'nfligo ;
III. Do despacho que dr·crC'tar a St1spcnsfto da c:xcrtw:ío
de pena;
fV. Do despacho que conceder o llvramento condicionnl.
Art. 631. O recurso do despacho de pronuncia não impr'llf'
a pris~o do réu, nem suspende os effeitos <ln prnnuncin, enumerndos nos arts. 316 r 320. Suspcmk, p()l·(m, <'111 lnrlns os <.'[1Sns,
r' jnlgamento.
Art. 632. O recurso <la clecisüo, que julgar qnchradn on
pcrdi<la a fiança, suspcnck a entrega <lo rcspl-ctlvn ,·alor ~w
'l'l1 csouro N acionai.
Art. 633. O ré1 1 não p(Jck rccnrrrr (la prnn11nci~1, sem est :-~r
prC'sn (Jtt afiançado; nem <la <lcc~is:'lc' 'llH' .i'1l.".:1r <J11<·1,r:Jcl:t a
fi:tnl;a. ~em se· recolher ú pri~~río.
i\rl. r~.~ I.():-; d~·m:ti~~ n'r'llr·;c,•: ll'1>1' <·fi·· i
lll(r:tnwnlc·clc\'111111 i\ I\,

Art. 62Q. Dar-se-éÍ. recurso,

(+~:to,

1

"
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Art·. 635. Subirão nos proprios autos os recursos:
J. Quando neces~arios;
II. Quando interpostos das decisões enumeradas nos
ns. II, III, IV, VIII, IX e XI do art. 629;
III. Sempre que o recurso não prejudique o andamento
do processo.
Art 636. Os recursos serão interpostos dentro em 5
dias, contados da intimação ás partes, aos seus advogados ou
procuradores, por petição ou termo nos autos, em que se especificarão, quando o recurso houver de subir em apartado,
todas as peças de que se pretender traslado.
Art. 637. Dentro de 5 dias, contados da interposição
do recurso, deverá o recorrente juntar á sua petição ou aos
autos do processo, conforme suba ou não em apartado, as razões
e documentos que tiver, e, se, dentro nesse prazo, o recorrido
pedir vista, ser-lhe-á concedida por 5 dias, contados daquelle em que findarem os do recorrente, sendo-lhe permittido
juntar ás razões os documentos que tiver.
Art. 638. Com a. resposta do recorrido, ou sem ella, será
o recurso concluso ao juiz a quo, e, dentro em outros 5 dias,
contados daquelle em que findar o prazo do recorrido ou do
recorrente, ouvido sempre o Ministerio Publico, poderá o juiz
reformar o despacho ou mandar juntar ao recurso, no caso
de subir este em apartado, os traslados das peças dos autos
que julgar convenientes, e fundamentará o seu despacho.
Art. 639. Reformando o juiz o despacho reccorrido, póde
a parte contraria, ou o Ministerio Publico, recorrer da nova
decisão, quando, por sua natureza, della caiba recurso.
Paragrapho unico. Neste caso, os autos subirão immediatamente á instancia superior, assignado o respectivo termo,
independente de novos arrazoados.
Art. 640. Os prazos concedidos aos recorrentes e recorridos,
para juntar os traslados e arrazoados, poderão, nos casos em
que se deva processar o recurso em apartado, ser ampliados
até o dobro pelo juiz, se entender que assim o exigem a quantidade e a qualidade dos traslados.
Art. 641. O recurso será logo remettido á superior insbncia, onde terá entrada no prazo de 3 dias.
Art. 642.'Publicada a decisão do tribunal ad quem, devem
os respectivos autos ser devolvidos, dentro em 3 dias, ao juiz
a quo.

CAPITULO III

Da appellação
Art. 643. Cabe appellação:
L Das sentenças definitivas de condemnação, ou absolvição, nos crimes, infracções de leis e posturas municipaes,

252
contravenções e infracções regulamentares, julgadas pelos
juizes de direito e pretores;
II. Das decisões definitivas, ou com força de definitivas
proferidas pelos referidos juizes, nos casos em que lhes compete
haver por findo o processo, salvo os casos previstos no capitulo
antece'tiente;
III. Das sentenças do Jury:
1°. Quando contrarias á lei expressa;
2°. Quando contrarias á decisão do conselho de jurados;
3°. Quando, no julgamento, forem preteridas formalidades
substanciàes;
4°. Quando a decisão do Jury fôr manifestamente
contraria á prova dos autos.
Art. 644. A appellação será interposta verbalmente, em
audiencia, em acto consecutivo á publicação da sentença, ou
por meio de petição, . sendo, em qualquer caso, reduzida
a termo nos autos, dentro em 5 dias, contados da data do
julgamento, se o appellante a elle estiver· presente, ou da
data da sua intimação, ou da de seu procurador.
Art. 645. O effeito da appellação da sentença condemnatoria
é sempre suspensivo, estando o réu preso ou afiançado, salvo o
disposto no art. 570, e estando solto o réu, o seu effeito é suspensivo sómente quando a pena applicada não fôr superior a
3 meses de prisão cellular, sem prejuizo, num caso e noutro,
dos demais effeitos.
Paragrapho unico. O effeito da appellação da sentença
absolutoria só será suspensivo quando, int~rposta com fundamento na alinea 4. do n. III, do art. 643. o fôr no prazo de
24 horas, não sendo unanime a decisão do Jury e tratando-se
de crime inafiançave1.
Art .. 646. O réu solto não poderá appellar, sem recolher-se
á prisão, ou prestar fiança, no caso em que esta fôr achnittida,
salvo o disposto no artigo antecedente.
Art. 647. No caso de pena pecuniaria, o réu que quizer
appellar, deverá depositar a :importancia da condemnaçií.o,
antes de interpôr o recurso.
Art. 648. Quando a appellação fôr interposta com fundamento na alínea 4 do n. III do art. 643, o réu será submettido
a novo julgamento, se a appellação fôr provida, não se
admittindo segunda appellação, com o mesmo fundamento.
Art. 649. Assignado o termo de appellação, o appellante
e, depois delle, o appellado, terão vista dos autos, por 10 dias
cada um, para arrazoal-a, se se tratar de crime, e por 3 dias,
se se tratar de contravenção.
§ 1°. Se houver auxiliar da accusação, ou parte civil, cada
um terá o prazo de 5 dias para o mesmo fim, em se tratando de cr:ime, c de 1 dias, se de contrm·cnção.
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§ 2"". Se a acção fôr movida por quei.,'i:a, terá vista o repr.-sentante do Ministerio Publico, por 5 dias.
Art. 650. Arrazoada a appeUação, os autos serão remettidos, em original, á Corte de Appellação, no prazo de 5
dias.
§ 1°. Se, no processo, houver mais de UIU réu, e todos não
tiverem sido julgados, ou não tiverem todos appellado, caberá ao appellante promover extracção do traslado dos autos,
que deverá ser remettido á instancia ~;u.perior no prazo de
30 dias, contados da data da entrega das ultimas razões de
appe1lação.
·
§ 2°. As despesas do traslado correrão por conta de quem
o provocar, não se tratando do Ministerio Publico.
§ .3°. Se, no caso do § 1°, o appellante não tiver recursos
para promover a extracção do traslado, sua appellação subirá
depois do julgamento dos outros réus.
Art. 651. Qualquer que seja o fundamento da appellação,
a instancia superior della tomará conhecimento, para confirmar
ou reformar a sentença.
§ 1°. Se somente o réu appellar, não se lhe poderá
a~gravar a pena.
§ 2°. Mandado o réu a novo Juty, observar-se-á o disposto no art. 655.
Art. 653. Se o réu, condemnado e preso, fugir depois de
haver appellado, não seguirá n. appellaçã.o para a superior
instancia, ou nesta não terá decisão, emquanto não fôr novamente preso.
Art. 653. As disposições deste capitulo applicam-se aos
processos especiaes, comprehendidos no Titulo IX deste Co-digo, com resalva das disposições peculiares aos mesmos processos.

CAPITULO IV

Do protesto por novo J ury
Art. 654. O protesto por novo Juty é privativo do accusado, e dar--se-á por uma só vez, quando a sentença condemnatoria fôr de prisão por 30 annos.
Paragrapho unico. O protesto invalida outro qualquer
recurso que tenha sido interposto, e deverá ser feito, verbalmente, pelo proprio réu ou seu defensor, em seguida á leitura
da sentença, ou por petição, dentro em 5 dias, contados da
publicação da sentença, em presença do réu.
Em qualquer dos casos, será tomado por termo nos autos .
•-\rt. 655. No novo julgamento não pódem servir jurados
que te..J.ham tomado parte no primeiro. podendo, porém, ser
presidido pelo mesmo juiz, que houver presidido o anterior.
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TITULO XI V
Das nullidades
1\rt. r;c.;(). São ,mJlns os

prucc~~su:> niminac·:~ 111•;, :;c,r,--Jitttes

ca~;os:

l. Jllcgitimida<lc

,]q qucixusu uu dcJJUI!ci:tn!c;
11. Jncompdcnc1:t, suspci<;ft,,, pt·i1a <>li ~.111H>r1t<l ,j,, Jltl;~:
lll. l'rctcri~·ã() <k formula ou lcTillu sulx;luuci<~l.
.\rL. 6S7. São Cunnl!Lls !ill l<·nn<Y1 S1tld:t1Jciacs <lo Jllucc~;~;< I

CUllllllUlll:

l. J\ queixa ou de nu I teia;
11. U exame de curpu <k <klictu, 11<1:;
\c:;t ig:ius;
lll. A JJnmeaçúo df) cut·all<>r au rt~u

n1111~·:; que~

llH.IH•r

dci:;.ant

<k \Ílilc c

\ltll

~lllllllS;

J V. ~ \ i nLcn'l'n~úo d.o .l'vl i 11 islcriu Pu! di c'>" ·n1 t' Jt l< ,:-; os Lcn tlos
da <t('~[iu por cllc intc·ul:t<b, c: ~ma audicJwi:t 111 •:; d:t :w<Jiu prulllcAicla por queixa;
V. ~\ citação do rl-u para se vê r P'' >n::;s;t r, u ~cu inLcrru.".alurio, quan<lo prc~;entc, c os prazos C< lllCcdidos ú defesa:
Vl. A inqniri~·rro <lo llllllH'I"o k:.;:tl d1~ lc:;kJ1111llh:t:;, quand()
Hcl'l"-;~;arias ;
\~lL. A scnlen~a de pwnuncia, l>ll n:lo pr<.•llttllcia, nu:)
pruccssos da compdcncia <lo tribunal d<' J nr_\ , c de fallcnda;
YIII. O libdlo c a entrega da respectiva 1.·upw, com o rol
das testemunhas, ao ré-u, nos proccss():; da <'Ulllpdcncia du
tribuna I do Jury, c de fallencia;
IX. A inlim~v:~'-~> du n~u para a :tttdi<:w·i:t utt s::ss:'io de
julgamento;
X. 1\ cousiilniç·ilu d() conselho <k jut·ad1' ~, cn: numero
kgal;
X I. () surLcio dos jurados (li) C<Jil:.;clll<) L: c;ua lllCUlll··
munical>ilidatk, os que:;iLos c suas rcspttsla~;;
XII. 1\ intimaç·;To das L•·sLcmunli:J:; para u jul;.>.~ltnculu,
cxcepluaum; os casos em que é facultado u seu e< llllparccimculo
indcpcmlcutcmcntc dessa funnalitlac1e, c o dispo:;to uu :·rt. 3:17;
XIII. A accw;a<;:'lo c a (_kfcs:J, 11a :tlldi<'JH"Í:t ()!I scs:;;[o de
jttl)~amcnlo;

XIV. A scntcn~;a.
Paragrapho unicu. 1\s <li:-;pusi~Cic~~ de: Lc :trti.~;(l applic·:lln-sc aos processos especiacs, nu que lltl'S fr'>r rclalivo.
ArL. 658. São termos subslanciaes lus 1~rocc~~sos cl:ts cem~
travenç<-lCS penacs e rcgttlamcntarcs, d;t'; i1!1.r:t<'~:Cjc~~ (lisciplinarcs c de posturas municipacs:
I. O auto ele prisão em fbgrante uu de infr,·,c~·[ll', rm ]'tlrLaria
autoridade;
<

ua
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li. O intcrl'oga! o rio d.o réu, no caso de comp:trcccr, ott
:1char-sc preso;
Ill. A defesa;
IV. 1\ citação du réu para se ver proccs::al';
V. .:\ uomca~·ão de: curador ao mc11ur de Yinlc e um
~tltllus;

VI. ,\ andiencia
VI I. 1\ scnkuça .

utt

intcrvcnc;fiu do l\li11i::lcriu Puldil·,,;

. \rL. (};)<).As mtlliclarlc•) S<ltJavcis n:1o poclcrfto :~l'r dccrc·l;t<h'
1'l!,, juií~ da primeira itt~;Laucia; cttmprc-lhc m;tJtd:tr prtn:cdn,
t.\ -~~fj/, io, 11os prucc~:~~us 1k ~t('(~;lu pttl>lica <~ a r('qtwritttt'Jt!ll <Lt
1';11 te, I to~ de an;;1u pri \'acla c, em amlxt::i, :t rcqttcriinciii o du
1\lini::kri() Puh 1 icP, a t()d:t:; as diligcn<'Í;ts llCl'\.'~:·:tria~; para
; ·; lll; tl-; ,~;.

i\rL. ()(,(). ,\ ttttllichtdc llfil, pl)<le ser allq~:td:t <'l)itl.ra ;tqtwllc~
( !il ctt_i;t ~·,;t!';IJJlÍa fl,j ÍIJ~ti{,ttid.a a

TITPLO
Da

idcut.i1ica~.~(}O

f()rlllalid:tdc !Jtllillid:l.
~'(V

c da estatistica cnnnuaes

CAPITULO I

Da identificação
i\rt. 661. Tocbs as pcssôas accusa<las

C()tllo ;ttlhllc:>

<'1111ltJliccs de qualquer infracç:l.o penal esLüJ sujei(;,~; ;Í.

u:t

idcnli-

1i< ·;t~~~o 11do processo <lactyloscopico.

Art. 662. Para os fins da identificação, os accusadus, que
se achnrcm presos, serão remettidos ao Gabinete de Jdcntiljcação e Estatist ica, pela autoridade policial ou juc liciari<1,
;1 cuja disposiçfío csti\'crem.
P;m1gr:tpho unico. Em ('aso de urgem·ia, c tlllS de !:cr ilnpussivcl on inconveniente a apresentação du prcsu ao Gabitwlc, a este a auloridade remettcrá a individual dact yloscopica,
lumacla em juizo ou na delegacia, por funccionario requisitado
;:u Cabinctc, salvo ~L~ na delegacia honvcr Í<kn!ilrl';tcl<•r ott
ftiiilTion~trio l'Olll aLlrilmiÇ'(K'S cgtwcs :'ts deste.
J\rt. 663. Achawlo-sc solto o accusado, a étlll' ,ridadc pcr:titlc quclll correr o proces:,;o, ou a investigaç:lo, o intimará,
cx-t~f[zcio, ou a requerimento llu .1.\tlinisLC'rio Público, elo queixusu
ou do denunciante, para ser identificado. procedendo-se de
al'côrclo com o dispostu no ~trtigo anterior, depois de rcl:onhccida a sua identidade.
Art. 664. Para os mesmos fins, os conunandantes <.las t.··ori )(_lrwi•cs milil<trcs farfio :tprescntar ao Gabinete os accusadus
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de crin1es Lommu11s, qw~ a',;-; rcspedÍ\'r's •ntart' i~" se nchem
rccol hidu~~. <Í dis1'osi~,:úu < kt :n tl uridadc .i w 1:~·ia ria.
Art. 6t,5. EffeclLwda a idcntillc:J\,~üu. r' Gah1ncle rcmettcni
ú ~llltorid~Jde. policial oa judiciari<t, a 1ndi.\ írlual dadylosL·opica
c a folha <k antcccrk:ntcs rln irlcutifi~::tr1 1 ', p:tr;t serem juntas

aos autos.

ParagraJ>llu unicu. Núo Sl'llrlf) ]'ussi.\·rJ f;tzcr-se a proya
dact_y]oscul'icn, :-1s i;tfonn;:(;ri<·S dr.~ ;tn1cn~dcniL'S n;to scr:-to
forJJeeid:ts pelo Cabinetc <lj.Cll:ts pdo lllllll.C rlu :'l'\'US:tdu, porl-nt
sr:mu.:ntc quanrl(\ ~;c houyer csbtl )(·h-cido a idc1 11 íd:trlc da pcss\~';1.
Art.. ú6(>. As ccrliclt"il'S c ín[orma~:(ws r lu ( ~abinctl',
d:t< ltt s de :tcTr\rdo com o pHH.'\'SSr 1 esta hdccic li) 11u rcspcdÍY(J
rebrttbmcutu, pn.1\·~m1. os :111LL·r·t·rlcillc:; .1.. irlv11lÍii\':tdu L' a reinciclcnci~t.

CAPIT'ULO li

I )a

l'S ta tis tic~•

.\ri. ()(>7 . •\ csl:ttistif'a pr,Jil'ial, jttdir·i<u·i:t t' ['~~JlÍkllciélriu.
(·argu c1o (~abinctl' (1e fdcnli(J.eaç:l.o c r h- EsL•l ist.i('a, de ac
cúnlo con1 o sctt rcgubnwnlo. \T.r~;trú SrlllrL' r1s f'wl.o:~ uccuiTi<los

;1

:tlltl ualmentc.

Art. 66~\. ~\ esta tistica puli\'iaJ <'fJ1llprL·he1tr k Iud.us us
serviços mencionad.<1s nas leis c rcgubnwttl"s <·spc('iacs rb
Policia elo Districto Fedcral .
.Arl. 66lJ. A esta tis! ica jndiciaria cr ltnprcltc·tHk a criminal
e a do movitncnto dos procL·ssos <~ jttl;~amcntr ··~. L' rlcll:ts L'Ollsl<tr;:lo em quadros distiu\'tos, alt::ll dc· r1tttr()s:
I. Us crimes praticados durante u autw, l'rltn cspeciiica~ü.o da natureza de c:t< la um, dos 1ncscs em que occ< ltTermn,
tlus locaes e horas em que foram 1Jcrpt'l r:tdr 1~,; c elos inst rumentos do crime contra a pcss<'ía c Yitb ;
li. As contra\Tn~:tícs em cspcL"ic, scgt111rl" • 's d.istriclus
1>oliciaes ;
III. As armas prohibidas que tiverem si( lr • apprchemlidas;
JV. O 1111mero de cklinqucnLcs (autorc~ c <'tunplices), com
cspecií!caçfio dos crimes que praticar:11n, da irladc, <lo gráu
de instrucç;:to, nacionalidade, csléltlu civil, cór e profissfio;
V. O mmwro de contraventorcs, com especificação das
contravenções em que incon-ercn,, c dentais earacteristicos estabelecidos no mm1cro auterior;
vr. Os crimes COlll111UllS c cunlr:I\'ClH,'I~I('S, ll'\'adas ao co1l1Jccuncnlo dos juizos L' tribunaes:
VII. Os crimes funcciunaes;
V UI. .As sentcn~~as que fJronuHcimcm (Jtt núu <, réu, ou o
absolverem, proferidas na instrucçfio <'rimin:tl. qncr originariamente, q1.1cr em gr{m de recurso;

2!}'{

IX. Os jnl.~;ttrll~ntus, quer em l'nme1ra, quer l'lll sq~tmda
i 11: :t:_u H' ia ;
X .. \s pe11a::i 1tnl''JSl:.t~.;;
:XI .•\s sentcnçm; qnc corH_·edcrcm a suspe11:-.;;í.u •·ondi~·iott:Jl
! i.t l'XCCtt~·;{o rh lJClléL ;

XII. Os lzabcas-corjms concedidos c os denegados;
XIII. o~ processos de contravcuçfí.o prepnrados 1•el:J~; auluri, l:tdcs pnl1ci:les .
.\ rl. () 70 ... \ L·stal isLica pt~nitcn('inrin comprdll'ntle:
I. Entrad:ts c sahid:Js m.cnsacs <lc presos nas Casas du
J )den~~üo c <lc Corrcc~~ão c outros esL:Jbclcl·Í1nctün:-:, ,lcstinadus
;t•t ~·umprin1enlo de pena;
I J. Entradus c sahiüas, 1Jor nacionali<ladc c estado civil ;
lll. Entradas c S<lll1das, segundo a 1dm1c, a inslrtlc~;i.o e
I I

.';l';.;:<);

IV. Et1lr:td:1s v sahitlas scgtmd.l> :ts itlfraq·Cít·s
\·. ().; 1 asu:-: de livmmcnto con<licion:ll .

t·

:ts ]IPn:ts;

. \rt. (,/1 . . \ cstalistica geral será accJmpatth:tda ,]c rlia;~t:tl'lllll~t~

dclnunstrnti-.-os <la p<,t-ccntagcm tlc crimes c cc,utra-

\ cn~JJcs, scgnndu :t~~ cspL-cics c os districtus pDiieiacs, c de 11.111
111Ínucios', rcl:tL<Jrio que, além de outros 1bdo:-: fnn<bmcntacs,
:tssigna le ,_~ coclllcicnLc da crin1inalidadc, é:IS suas causas, a
n_ iucidt.'lKia e :t 1,t-cdominanl'ia cthnogrnphiL·a 'l~s <kliuqHcntc~).

TITl J LO

~~\'I

Disposições gerc1.cs
.\rt. (,·; ~- Elll t1Hlus os inizus erimit1ac:-:, h:t\('r:i tllll:l. <>li
,111;1~~ :~wlic1wi:IS, por sc1natw, ·confonnc a :t !h~t·nci:t d1_, ~~(·n·içu.
~ 1'' . . \s :n1dicnci:ts realizadas 11a sédL' dos jui;.-;os c t.ri!,utl:lcs ~~cr:íu nul•llc~l:-~. cun1 :tssish·ncia do escri\-:t'J 1111 ~:ccre
!;_trio d.o trihu1;al, ollicial de iustiçt c <·onlinuo, cnt dia c hora
'·:_Ttos, <lllnttneiado o seu principio pelo tocpw d~t ,~mnpainha
l' pregão íln ofti('i;tl 1.k jusli~~;t, sn h-o os casos cxcq d 11<1< los neste
t 'r>dig, 1.
~ 2".
Se d:1 publieida1lc da mtdicllci:t, 1·m raz;\o da
11aLnreza do processo, resultar csc;nnblo, 1ncnm-cnit~ntc grave
(•tt perigo par:t :1 ordem publica, o juiz ou lrilmna] poderá,
r·:~;;-o_ljicio ou a requerimento 1la parte ou 1lo representante do
:\llnisteri(l Publico. determinar que c:lla se drcctue a portas
cerradas. ou limit:tr r' 1Htnl<.To das l>csst'>:ls 1llw prdcn(bm
:t~sistil-n, fnzcn<lo tuclu c·onst<tr <lo respec! iv1 • Lermo.
Art. ü/3. N<tS atHlictwÜts dos iuizos l' scssc'lcs dus Lri1>Unacs, os esplTLadnr<·é;, élS partes ~· os cs<.-ri,·ãcs conserv:lr:e-ilo sentados: tndos, prtn\m, se k\·:mtar<lo qtt:mdo fclhn·<·ttt
l··i, do· 1!1:~-1

-

\ .. 1. I\

,,
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aos juizes, ou quan<lo estes ~;c lcvaulmcltt, p;tr<t qualqt1rr acto
do processo.
§ 1o. Haverá n:ts audiencias assentos collo,_~ados {t direi la
rlo juiz, unicí.lmcnte dcsLínados aos advogados gr:tduados cnt
direito.
§ 2°. A's a.udiencias <leverão ser presentes, comparecendo con1 antccedencia, os escrivães, ofticiaes de justiça, collLimtos c porteiro dos auc1itorit ~s c t ribttn<tes, sr1h Jll'11:t de mulLt

de 100$000 a 200$000.

Art. 674. Nas aw.1iencia~·, os escrivães <brão, mcdia11Le
urdc1u do juiz, as infonnaçõcs nccessarias aos procc·ssos, c de
Ludo qunnlo occorrcr lo1narfí.n noUts c::ph·iht~:. em seus 1ll"l>tocollos.
Art. 67 ~- Os magistrados, membros (lo J\'li11isLerio Publico
c aJ.vogados usarão sempre suas '.'CSlcs l~1 1 an·s, 11·1< awliencias
e sessões dos 1ribttnac-:.
Art. 67ú. Dos tcnnos lle awlicncia, devnau us t·:;cri\·;ic:;
cxlrahir cópia, para juntaren1 aos respecti\·os ntttos.
Art. 67 i. Os a<lvogados requererão pela on.lcut de sua
antiguidade, c depois dellcs os solicila<lorl·:-;, c 1~rrlcttra< lore~; de
p~trtcs.

Art. 678. Nas salas das audiencia~ c ~.;c:~~;()es du;; tribun<tcs,
as pcssôas qtte concorrerem ao acto n:l.o poderüo l~ntr~1r llü
recinto destinado ao pessoal do juizo e advoga(1(J;; .
.Art. 679. A policia da andiencia 6 cnniiacb ao rc:~pect ivu
juiz ou presidente do tribmw.l, que pocler:i determinar o que fôr
conveniente (t 1nanutençüo da ordem e :H 1 rc~l 1eito (ledclo ás
autoridades, cabendo-lhC's, para esse fim, rcqtlisit:tr a ncces~~aria força publica, que ficará inteiramclllc :i sua disposiQfí.o.
Art. 680. Os qnc assistirem ás amli<·ncins lllantcr-sc-Ctu
resveitosamenLe c em silencio, sendo-lhes vccbd:ts q tEtcsqucr
manifcsta~·ões de approva~~ão ou dcsap]'ru,·a~J.< 1.
§ l". No caso <1c transgressão, o juiz farú retirar da sala
os transgressores, os <tttaes, se rcsi::;tirctn. :í. r ~r<l<'lll, ~;cr;;n prc:;,x:
c atttuados na fórn1a da lei.
§ 2". Se, na audicncici, u acc..:usado injurütr u juiz, ~ts auloricladcs, testemunhas ou a pess,:m cst ranh:t ao procc~~so, ou
ainda perturbar, por qualquer fôrma, a boa ordem, scrú imme·
d.iR Lamente retirado da sala c. autuado, n~<·nndw~iclo á pris{i.o,
:;e estiver antcriouncnte Jln·so, JlnY-;l·!~t1ÍIH1•l-:\' :/lttJt•tt!e ('(Jlll
~1::sislcncia de seu advogado.
Ar L 681. E' expressamente vedado au;; :td vogados, prucuraüorcs ou solicitadores usarem, nas ; t udicuci;! :.:, de· cxpressue;
in]uriosns, violentas ou aggrcssivas conLra a anloricladc
pti.b1ica, as testemunhas ou quacsqucr outras pcss1)as, c bem
assim, disc...'ut.irem ott fazcrew cx.plmtaçl·ícs ntt ('(JllJtncnlnrios
sobre assmnptos alheios no lJr<>cc~iso c qtw d• · 1 Pndc J al;.~nm
sirvnm llara esclarece]-<).
Pawgra1'l10 uni:o. Ao:; Íll(r:ld'.'r~·::, que''·'' • ;illt..'ltdcrcm á
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advcrtencia do juiz, será retirada a palavra e, no caso em que
se mostrem recalcitrantes, ser-lhes-á applicavel o disposto no
§ 1o do artigo anterior, nomeando o juiz outro defensor ao
réu, ou accusador ad hoc.
Art. 682. A's audiencias dos juizes e sessões dos tribunaes
ninguem poderá assistir com armas defesas, excepto :
§ I. Os agentes da autoridade publica, em diligencia ou
serviço.
II. Os officiaes e praças do Exercito ou da Armada e c.la
Policia, na conformidade dos seus regulamentos e quando em
serviço nos juizos.
Art. 683. Os actos judiciaes, praticados em audiencia ou
fóra do juizo, serão publicas, e celebrar-se-ão em todos os dias
uteis, entre o nascer e o pôr do sol, salvo as excepções previstas
heste Codigo ou em outras leis, ou de exigir o interesse publico que o acto se realize a portas cerradas.
Art. 684. Todos os prazos marcados neste Codigo correrão em cartorio e serão contínuos e peremptorios, não se
interrompendo por férias ou dias feriados supervenientes.
§ 1°. Não se conta no prazo o dia em que começar, contando-se, porém, aquelle em que findar.
§ 2°. A terminação de qualquer prazo será sempre certificada nos autos pelo escrivão.
.
§ 3°. Não póde o escrivão conservar autos em cartorio
por mais de 24 horas, para cumprir qualquer despacho, ou
continuai-os com vista ás partes.
§ 4°. O prazo que terminar em domingo ou dia feriado,
considerar-se-á prorogado até o dia util immediato.
§ 5°. Não correm os prazos, havendo impedimento ou
embaraço do juizo, caso fortuito, ou obstaculo judicial cpposto pela parte contraria.
Art. 685. São feriados no fôro criminal os domingos e
dias de festa nacional, declarados em lei.
·
Art. 686. Todos os actos e termos do processo criminal c
da investigação policial podem ser praticados em férias forenses e nos dias feriados, exceptuados, apenas, as sessões de
julgamento, que não podem ser marcadas para domingos e c.lia.s
c.lc festa nacional. Os julgamentos iniciados, entretanto, em
c.lia util, não pódem proseguir em dia feriado, salYo o dispostó
em relação ao Jury.
Art. 687. Os juizes devem entregar os autos, co111 ~eu~
cle~pachos c sentenças, nos prazos estabelecidos pela lei.
§ 1°. Em falta de disposição especial, será de 30 dias u
•prazo, na primeira instaneia, para as sentenças definitivas, ele
10 para as interlocutorias mixtas, e de 5 para as intcrlocutorias simples.
§ 2;,. O juiz, que execeder o prazo legal, deverá declarar
nos autos o motivo da demora;
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§ 3°. Si u prazo fôr excedido <lu triplo, ,, Jllll se tornará
jHcompeLcnie, para funccionar no feito, passandu-u au seu
substituto legal, c incorrendo na multa tlc JOOSOOO.
§ 'l". O prazo contar-se-á, receba ou nüu o jtti% os anlo:;,
lia <lata da carga, ou, na falta <lcsl:t, du icnn«> <lc couclus~lo
lavrado 11os autos peJo escrivão.
Art. 688. As disposições do artigo pru·l·d(·uk :tppli<·atn-sc
;tus representantes do l\1inistcrio Pnhli<'().

i\rt.
~~ol

1

()~9.

As scnlctH;as c

:t<TIIrtbms~~~-r:tcl i"tttHl:tttWttl:ul~>~:.,

pena ele nnlliJack.
Consi<lcra-se nfto fuiHlétment:tdu, c itwttrs< 1

accurd~tm

c111 nullid:Hk, <,
ou sentença que s(mlCn te se rcp()rtar :í.s :tllcgaç<>cs <la:-o

partes, ott se referir a outra <lccis:l.o, nüo coJ tst:utlc <los autos .
.\rt. 690. As sentenças serão registradas pelo cscriv:1.o, cnt

li\Tu cspcciahncnte destinado a esse 1im, rubricado pelo jui~.
i\rt. 691. J\s sentenças po<lcm ser imprcs~as, ott d:tcty1o~~r~tpktd~t~. Sl'tHlu, ncsll· c:t~.;o, rnl,ric:tdas. t·tn t()d:ts :1~~ folh:ts,
1>elo juiz .
..\rL 602 ...\ scnlcn~~a scrú publicada <'llt :ntdicnci:t, ott cnt
lllÜo ti() cscriv.:í.o, 1an·:m<lo este nos :tttl()s 11 l1T111c 1 c<nnpcLL'11l.c.
1" . ..\ intimaçfio da scntctH,~a, em :~c Lr:tl :tn<lo de n:n
afi:lllçado ou que ~c En-;t soll<1, scrú fcil~t n;t jwss~·,;, ,]() :llh-Cig:tdc)
ou procurador.
~ 2''. Se o réu n~·ín Li\-cr :tdYugadtl u11 proc·.ur~t~k~r, uu scdlc Olt qualquer clcstcs llÜO (!)r cncr)ntr~t<ln, c :1~· ~Ím f<"Jr certificado pelo off-icial de justiça, ou pelo cscrivú(l. :t intimaçilo da
sentcn~~a cotHlcmnaturia scrú feita por edital, l'ublicwlo no
Diario do Fôro, co1n o llr~tzo de 30 <lias, dentro 11() qual poderú
recorrer, passando cn1 julgacl«> se~ <lentru n:uptvllv ]>ntz,,, 11ft<1
fôr interposto recurso algum.
~ 3". E1nquanto não pn. ·screvcr :1 ('Otttkmn:tt,':.Í« 1, 1>u<lcr:í,
o réu, que se apresentar voluntariamente ú pri~;~o, prtl\·an(lo ter
~ido impossin~l o seu cumparccimento por lq·itimo c g-rave
impedimento. requerer que sl·ja :t<lmitlid1> ~~ Í11krlH'r 11 rl·curso legal.
~\rt. ()<)3. J>ublica<la a clc<·1s~·,u 1klitlili\:t. 11 jtti;; 11:1.1• pud\'r;i
mais reforma l-a, s{J se admiU indo, cunt r:t dl:t, cml >:trgu~; <k
dcdaraçfLO, quando hum-cr na scnl l't H,~a : tl ~:1t1n:t ~bsc11 rid ad< ·,
~tmbiguida<k ou contr~l<licçü(J, (lU tiver sid11 ciJnillid<l :tlgtu 11
pot J1 o sobre <plc <lcvia haver condcmnaç:l( 1.
§ 1". l\ parte requererá, 110r simple-s lH-li<,~:tn~ qtll' ~~<~ eledare ou explique a scntcttça, utt se cx.prc:~:-;c ,, l'()Jtlll (ltnillid 1 1
na con<lcmnação.
~ 2". Junta a }Jdiçn.o :tos :tttlu~;. ~;cr;lo t·:.;lcs C()twlusu:;,
<kcidindo o jniz, sem fazer onlra mwbnça no julga<lu.
§ 3<>. Os embargos lk Jcdaraçfí.o suspendem o prazo para
a interposiçilo de outro recurso cabivcl, nil.o se cutllanclo ndlc
os dias cotnprchcndidos entre a rcspccl iYa :q >n·scnlnçiio c a
int1tn:1çilo ás lJCJ.rtcs <la sua dccis;lc >.

*

«

2Gl
.Art. 694. Quando passar em julgado a sentença de contlemnaçfto, o juiz rcmetterá ao l\1useu Criminal, instituiclo
1111
Instituto l\'ledico Legal, os instrumentos do crime.
Art. 69S. Sempre que o juiz tiver de dar advogado ou
('ttrador ao réu, preferirá um advogado graduado em direito,
1J11C tenha carta registrada na Sccretar1a da Côrte <le Appcllaçã.o.
Paragrapho unico. O advogado que, sem justa causa,
n·< ·asa r a nomeaç:to de curador on (lc defensor de réu miscravcl,
11tt inoppcntunamcntc ahanclonara defesa, incnrrt·r:'t na mult:t
i li· SO~~ooo a .;oo~ooo, 1m posta pelo juiz .
..:\rL. 696. i\ ~cntcnça, ou accórrbm, que julgar a acção ou
qualquer dos sctt<.: ÍtlcÍ<knf<'~ nn n·cursr)S, dcn· con(kmn:tr n:ts
1

ttsta~ <> n~nci<lo.
J\rt. ()<)/. As

custas ~er:1u cohra(bs <' png:ts na conlnrmi(l:t<k <ln rcsp<·c1 ivo regimento.
J\rt. ü9R. O que fúr uma vez absolvido pnr um erimc,
1tit< 1 1.< lrll:tr{L a ser :HTtt~ado pelo 1nesmo crime.
i\rL. (>C)!). E;-;tc· (\Hlign <'lllrar:'t em vigt)r tl<l di:t 10 <1<· :thril
r]i. F>~.:;,

Art. 700. Picam 1T\'ogadas Loclas <tS leis, de<Tctns, rc!;ttbmcntos e in~Lrtlcçt>c~.; sobre o processo nimi11:d ~~ qtt:tC'':<pwr
1li J•t••;i<~~-·e:; em t'tlfilrélrio neste C'odi~~~·.
1)fSP( lSIÇf)ES TRANSfTOR f.\S

1\rt. 1". ,\s <te<:<-><'S J>C'Il:tes, em ancbmcnto :1n Pnt rar em
( 'odi.~tl. n:1~; qu:ws _it't tcnlw sid.o iniciada a prntlttc<::-t(l (b pn,,·a kstt·mttlllwl, prnsq!:uir:1o de ct•nformida<le
<'(lm ~~ lq~·isl:t<;:-itl <tnkri<>r, como se csk Cn<ligo nfio a lwttvcs~e
1T\'ng:Hl(), ~ti(~ ;-;<'ni<·JH;a final <lc primcir:1 insl:11wi:t, <' :il<; :í
1 )J'(l11t11H'Í:t 11< 's <'rÍm('S (k <'< llllpelcncia <lo J nry.
"\rt. 1". Os recurso:.; <' appdla<;õc~ pcmkntc~: se pro<·es:tr:[<, <k :wet~rtlo com csl<' Cocligo. salvo ans n~w; 11 <lirl'ito de
:J!T[lZ<l:lrC'ttl nél in:~t:tnc.ia superior, qnanclo por <";S<' din·ito
ill•tt\'C'n·m JIHllcs!:tdn, étt> inlcrpt')r a apJ>t>lla<;:i<l.
/\r!. 3". Os pr<l:t,!.JS em a1Hlamento, ali<T:1<1<,;-; por <'SÜ'
( 'o<ligo, (pWtHlo n;[o ckí·am ser rC'gt1l<tclos ]H'l:t k~·:i:;l:J<,'fiO
:llllcTÍtll·, ,<:c· tcr:[<l t'!lllJr, n·c·()mC<,~:H1ns na d:t1:1
1111 qtll~ <·11('
\'i~:or <··;U·

··ttlrar <'111 \'Ígor.
1\rt.. 4". Prc\·nh·<T111 :1~ pri~i-ll'~: <' m~ti~; 1'1Tc·i1":; tl<·<'OIT<Tllc::
ri;;: Sl'lli<'llc::t~: tl<· pr•l\llltl<'i:l.
l~io rlc· j~JtWirt,, 31 <te <lczemhro
ic !'('JJdt'1!1'i:t ·, . .~(i" tl:t l~r·puhli<'él.

\t.'TI11'l~

llA

tlc· 19}.1, 103" tl:t Tn-

Stt.\.. \

HFl~'\.\Tnll·!·:.

}otin 1.zu'c; 11 h•rs .
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Ptir rxrrur;fin n Cnrhoo do Proces8o Ch,,"l r ( :ommrrrial no
l)isfritfo

Frrlfro 1

O Prf'~idf'n10 dn Bc•Jmblir·a do~ Fs1:1dos FJ 1 id(l'~ dn Brn~il.
n;-:111' lo d:1 :n!loriz::r·:io eon f ir h Jill :IJ I.:~", 11. \\ 11. d~1 1r·i 11. ·1.7~.
dP 7 dl' j:tnPiro d1: 1~12,1, P d~~ :til 1il;tJir;:ío qw• llw I'!Jlll'erP o
ari .18,n: 1, rl:t C'on-;iilltif,:iío Fcdt>r:d, df•l·rd~t o ~:I'"IIÍIIIP Codi~·o
do Pnwr':;·.,l ( 'i\il P ContttiNI'i:d p:ll'.'l 11 Picdtir·f~· h·dr•t·:tl:

LlVR() l
'fl'rtJLO ONICO

ArL 1. A [Hlrninist.rnçfto da juRtiçn rlo
PX0l'citn-~e

pPln~~

Di~:lrido

FPd0rnl

ntorlns c• f{Jnll:l~; rln pme!'::::o r·~~~ :d)('lr•,•idn:

npf;t.n ( 'o1!i~o.
~ Jo. As n.PÇÕC'R <]HP corrf'~])OJHkm :tos dirc·ilos privndo~,
011 OS lll<'iOS pPlos f!WH'S i~f' OS :LSSC'glll':LIIl r• SI' l'('f~lll:ttll :t~: f'Oil··
1<·sl.n.çõp:-; ao srn <'XC'n·ieio, tN:1o o pro<~P~so ordinnrio, f'tllllmario, ~-llllllll:l.ris~'.Ílllo, P::;-P<'td j . :n. nll "~P<'<'i:!l. <':I :thr•lr•f'idll..: llf'Sft•

( 'odigo.
~ 2". ;\ jurisdirç:1o n:ío ronlmwio;;.:a f-:!'I'[L I'XI'l'cidn pdo
trio' lo n fúml:t.'-1 do pro<'(•:-·~;o ndntini~;lrntivo <'"b l )('l(•c·ir lo 1l!l.l':l
:t. :tll1·hentiridn.de e f'ffeilos lc•gnvs do·-: n·~pPdinr; ado.<.
:1°. A f(q'nlt.l. do vroc!~s~o <-: ~·onsl.iLnidn. pdo:.; :~t·lu.:: <'
1Nmos eorwPrn!•ntes ú r•xposiç:io do pf'dido, (t d('i"<'S:J., :'t ins-

*

1.nwçrío, :1o julganH•nto, á c·xN~nçfio c· :w> n•.l'tll':-·.o·~. fornt:tndo
~Pll

lodo n ordem l<'git.itna <' inaiiN:rv,·l do juizo.
Ji~x<'t'ptnado·;; o-; r•a:-:o:;; rh~ proe.pdinu·nlo ofTieinl
rk•dnrndos na lei, ou os di;:wiplinurps prP~wriptos JW'-:1<' ( 'odigo,
o

Art.. '!.

por JH'o\·oen.ção da parte intC' 1'('SS:ttl:t po( h·r:ln t) ~ .i 11i:w.'~
lril>m1:t"R <'X<'l'tf'l' as H'SfH'f'fiv:ts :tUriht!Íçõr•'-:.
A rL :-1. Toda ncçfío comf'ç:.u·h por wn:t. _pdi(;fi'o <'111 <{!!f'
o nulor, d<•dnzindo o:> fund~tm,.ntos do ~;f'!l dirc•ilo, cotwltiir:'l
f;{)

t'

Jwlo

p~dido (' n•qurrcrh cilaç:to do ri-;o par:!. '~1· d··f·r·t:dPr.
Art. ·1. O rr-o pfHlC' impugnar o p(•dido Jlll!' Jlll'iu d1•

<'PJlf,'fío, ('0111 ('~'I :1r,·fío, ou <'lll hnrp:os.

f'~-

r~ A"PJ'fULO
Jl \

TT

Anr;Tf\'T'f;Nf'T A Pli:f-\ROAL, ln<:PRI<~SENTAÇÃO ~ Qlf \T 10.'\TlE D.>\~
1' <\ R1'1~~

~()

PROCJ.JR~n

A ri. !i. P{>d~m f'r-:d.ar em juizo, pesf;o:-tlnwnl<:', ou por rnan~
rl:ünrio, os qll4' I i\~·l'Plll f':t.paf'iflfldP lf•gnl p~ll':l o t'XI'I'Pir·io do·~
·líl~·itos

(•ivi.-~.

n. ( )~ :l.hsolnktmf'nf.p inenpn,z;p:-: :-:(, podl't';io p;-d.nr Plll
j,rizo pu1· R<'llN rnprN;entantPR lcg;ae~.
At'f.. 7. OR rdntivamPllf.c incnpn.zP~ sNíio :lc\~j~,tidn~ th~
• ''IIN n~prPRf•ntantes, quando autores 011 n::'o:-;.
!\ rt. 8. Quando o mpnor não ti VP-1' t.n to r nomeado, podPr:'t
<~ irt!Pn·~:-.:ado I'I'CJilf~l'<'l' n. JJOill.Paçfio 110 jnizo t·otnpPI1'111•·
\ J'l. q_ () jtli7. liOIIH':t.r(t t'lli':Vlol' ft. lid1~:
l, :10 qun f!P achar em 1'\'ÍdPnl f' PRI ado d(' :llit'll~tf:iio nwnl :d,
~ 1ttl1ora n:1o intcnlietado ;
JJ ~ :10 intPrdktnndo, no:-; pro<'f'SPo~ dt• in f (•rdit·<~Dn n•qllf'' ido:: JWlo JVIinisiPrio Puhlieo;
UI, ao JH'PPO, quando revf'L
I V, noR casos do art.. 387 rlo Codigo C i \·il.
Na liquidação de socicflade conunerci:1.l em í[lH' fôr inf f•ressa.do nwnor sujPito ~t tutela, será clle n.ssi;;:tido por um
(·m·n.dor especial nomeado pelo Juiz de Orphãos, por JH'O\'oc·açfio do liquidante ou do juiz do processo ;
Nas ncçõ('s ele nullidacle, ou annnllação, do ra~:-~.mcnto. nolltP:l.r-He-h um <~urador que o defenda.
Ar i. 1O. A outorga ou consentimento dos conjuges.
quando rf'eusn<la, nos casos em que só conjunctmnentc podem
c·fdnr e-m juizo, serú f.:nppridn. pelo juiz compdenf r, a. requrlilltf'tdo do inter('ssado, ('Oill audiencia do ronjug(• <lis~identf.' .
.\ rt. J J. AF-: ves~ôa~ f]psprovidfl.c; de lll('ÍO'-' lJ<'Clmiario~
Al'1..

p:r.r:t

d<'f<'R:t. de ~!f'IJR direito~, em juizo, Hcr:1o

r<'pn'.~enf.:ula.s

:·oi, o pa.l.roPinio " h('nf'flrio da Af:sisf<'twi:J .l!ldÍ<'Í:tria, llo:-.:
i,.,." li)~ do dendo da sun. Üt~tituição.
Ar!. 12. ,\ amliPJH~in do MinistPrio Puhli<'o (. ohri~~n.toria
11o:~ c·:1so~• cxprt•c-w:~tt:Pnf<' clf'ebrndo~ nn
r·~1al lf'lPrida.

lf'i, c• pl'l:t ['{,!·rn:t. nt>ll:t.

Art.. 1~~- A qnalidadP dn.s partes, no pror~esso, (. raraetc"
l'i?.nd:t. pelos direito:~ qne ns antorir,am, on ohrip.;am. n. r·ompn.rc•c'('l' em juizo.
Ar L 14. Na nwsma acção, pódc o nu to r demandar diffNentcs réos e o réo SN demandado por diffNcntes autorcR,
!lllfllldo os dir('itos <~ obrif!n.çõe~ ti'i'Cl'('11l :1. ntN.:mrr origf'lll,
por d<'eotTf'n•m do mesmo neto, on fndo.
"\ri. I !í. "\ faenMarl<:' 1h eumnlaç:ío de part<'S n:lo C'xcllw
n din·itu dt' d(·rn~1ntln.l'~'ltl, Oll Sf'J'('Jll df'lrtntHl:ldnr.;, Sl'p:ua-

21)4

\I:TII~

)>11

I''IIIFI:

1·:.\l:<:t

Ti\11

damPntP, os int~Tcssadof' pPb totalidade, on qnot.a, que lhes
competir no direito, ou na responsahilidadP eommmH, ;.;ai,-ü
qnanrlo (•xigir n lPi :-:0j3m lodo~ ('h:tnwdo:" a jni:w.
Art. Hi. Nos lH'Ot~f"~Hsos .indieüwH, as pnr1<·s :-:Prão obriga~
toriamentP reprcsPnütdas por advogado, ou solicitador, corn
diploma, ou titulo, rPgi:-:t r:tdo nn 8P<'I'<'I :tria da Cbrt P d<· AppPl1ação, sn lYo :
l. 11as cansas d<> valor até um conto dt· n~i:-; ;
fi, nos netos d(' j urisdirc.~ão Jil(•rn.menl <' grac·.io~a. :
III, Poc-; :wto:'-; <'lll q11t· <'· rwc·•·ss:tri:t :t ird•·tT<'IH.~fio ppssoal
dns partPs :
IV, 110~ l':lf'(l' ('111 qw· :t propri:l p:ll'ft• r,·ll' :l<h·ogado. Oll
solit·itador :
\·. IIOf-: JH'OC(•ssos Ptn qtw ~Hh'O!.!;:t.dos. ou :-:olic·itadoJ·pf:,
figtll'<'lll 1'01110 n•pn·:-:enl:mtes ]pgft<'H ,Jn:-: p:lrf,·:-:.
T\Jm.: acçõrs, 011 <'flt qtl:tlqn<·r !H'Io IH) jnizo c·OJdt·nt·ioso, sú
por :tdvogado pod<·rft spr <'X(')'c•ida a n•pr<'l"<'llt:'tç:lo. no qn('
r·psp<•ita :'1 pPtiç:io ini<·ial. aos artigos, :tlleg~H;õPs P n'Cttrsos.
;\rj. 17. 0~ lll:IJld:J.t.:t.rio:-: jndic•Í:tPS dCYf'lll P:Xhibir prOCUI':tÇãO an <'OIH!)~U'I'I'<'l' t'lll juizo, ou dPnt ro do prazo que o j niz
1hPs mure>:\ r. Vl'<'St:IIJÔO, n0si <' c~aso. 1':11 11:fin d1 mio : salvo Sf'
:1. part<> o:-; eonstituir logo opud ucla.
Esi a disposiç:l.o 11:'i0 t·ompn•lwnd<· o-.: pmcHrà.dOr<'~ dP
p(·f'~ow.; jnridicas dP din•ito pu hlieo <~onsi i1 11idn:-: por l<·i.
Art. 1~. Os proe11 rador<~s on manda1 a rios dPH'lll declarar
Plll petiç:1o. d0sck logo, o log~,,. onde "''"'''ll ,.~'~' ,·it.ados, on
intimados. para o::.: :tl'io-..: do pi'O<'t•sso ,. :ts lllll,Jan<;as qw·

Pffef't.u:ll'Pill.

R(• o n:io riz<:r<'tll. pod<·rfin :-:<•r 1·i I:Idos Jllll'

pn~gfío <·m :tlt-

diP.w~ia.

ArL JH. O Hmnda.fario qn<' n·nutH'Íar o tn:mdato d<~\·e1·ú
promow·r. hsnn <·ns1a, :1 irditn:u;:lo do tn:tnd:trtl,. p:1r:1 :tl'Oil~·di
tniçfío <I<· no\·o pro,·ur~Hioe.
Art. 20. No <':J.~-<o dP n~\·o~nç~fio do rnnnd:tlo. ~l pn1·t('
dP.Vf'rá nornP:n no nH•:-:Jll(J :tdo rJo\·o trt:lltd:ll:trio. p<'lln. dt>
t't•Yf'li~l.

CAPITFLO 1fi

Art. 21. A c~ntnpd PJJei:t do f(n·o ~~ dr•l Pl'lt1inad:1:
l, fWJa. maicJ·i:t, 0\1 '':dor da l~:lllS:t, I'OilfOl'lllf' O PSI:1h0Jr•c·ido no <1P<~rP-1n 11. lli.27:{, d<· ~O dP dP:~r·rnhm d(· 1n:n;
ll. p<~lo tlomieilio do n~o;
lll,pc·loc·c)frlr:ll·1n.
bc;:1n t·i \·i!;

flp:-:

1':t..:t1:-:

t• l('t'lllll:-: , •.,,),.,.:--~~(\>'

tL·t

IP~i..:-

'

lY, pPln qllfl<.;i c·cm'l'l':IC'Io. <'111 l'Pl:li::Jn :'1,.: ]IC'.''-..:o:ts que ndminis1J':ll)l llf''!:(wio~~ :llltPiu..:. :1~· qn:w·: pod1·tn <r•r dPm:uuhda~

110 logar da aclminist.raçiio, por obrigações pesso:tf'S delln. 01'1l!nclas, ernborn ~e :wlwm :111:'-WniP~, ou seja cmi ro o ftll·o •lo
~<'11 clomieilio;
V, pda :.;ii.Haçiio do intlllO\'Pl, nas aef:õPR rPlnl ivas :10 r<'Spectivo rlmuiuio, 011 posse, <' nas dn divi~:1o, derua rc~:~~~iio, I'Pt\' in dicaç:lo, despejo e :-;er vi düo;
VI, peb eonnexão em virtude tk ident ichdP do i iLulo, ou
ohjeeio, Pnthora tlÍV<'I'Ras :if' ppsso:t~. P, em geral, quanflo as
H<'ÇÕC~ :-;fi,o de i:ll modo ligadas qne o· julp::t.lllPII1o dt> tlllm itnpnria o da onir:t, t·.aso Plll que o jui7i deYI' detPnninar :t nniilo
doR pn?ePRHUR, RI' rPIP\-:tTJi't·~ JII01Í\'O~ c}p din•ito iui'Jl:ti'PilHl:l
~·,·idcni.emeni'e Jl<'<'essarh.
Quando :tf' pesso:ts liga(b\S n:t cau~a. pelo lH~o da conIIPXâo tÍ\'NPill OS Rf'lli" dol!lÍI'tlios {'til jlli'Í~dÍ<'\(H'S din•r:-::ts, pi'P-

\ :derPrit o fôm q1w o autor c~sc~ollwr;
VII, p<·h <'<~lliirtt'IH~ia, d:tndo lo~:tr ;, 1111id:ul<· dn
11 o~

<

Jlllí':0 1

e:t ~o:-::

a.) de ini erven\~fío dP i Nnc•iro~
- :t~RÍRi.f'ni.P~. 11ppoPni t·s,
it :nliori:t;
b) dt• ('Oill}H~IIR:t.<,~fí;,, OU reCOIIV('tlC;:io. fl':l;t,Ítl:t JlPlO 1'1':0

111 ~~h:w1ado~

:·, propria :tl'\âo Plll qtH' s<~ o demanda;
c) dt~ at~çfio, independl'ttl c~ dP l't•conYetH;.ào, mas depPn-

dPntP dn titulo nprf•:-;pn1Jarlo em jnizo pPlo :tutor, ou do titulo
qne jú iPnha :-:ido prc:-:;c'JÜe <~tn ouir:t I':JltR:t, <'olliO Jtlf'Ío dP 1'.'\t'PP\ito, o11 modi {ieatin• do direi1 o.
Vfll. pPh prt~VPilÇào, nos t~:t.sos dP eit.:H;iio valid~t, ll:tO
fr:ttHlliiPnL:t. <' n:i.o <·in·lmHltl('l:t.. Não ~Pndo ,, fPii.o <~on1Pn
t•toso, :1. Jll t'\'<'ll<;:lo l'l'~ttli:J do pritnPiro :11'1 u pr:tii<~:tclo Jll'lo
.i lll "·
clP

IX. pPla. prot·og1H;ão vohmi a ria d:l ,lurisdic(,':io, nn~ <·:rsos
ineomp0i PJH'Ía Ptll r:t.r.ilo da pPsst,:t.

~~. A t~OllllH~i<'nt·ia nfío R<' nHN:t:
pPh ~~OIIlpt•nsaç:io, s<~ i em r>or ohjedo <·redito nã.o
impugtwuo, ou se o v:dor do ercditoopposto :10 pc•dido 11:1 :w1;iio
11:1o exePder dos limite:-; da. mesma <:Oill}Wkn('i:t;

Ari.
I,

11, ]Wla l'<'<~OIJvcnçi"ío, se a :-:omma do:-: \·:tlor<·~ dPst :t <'
da :tt·.çiio es1iv<·r dentro doR SPllS limit<•s.
QualHlo RP verifiear a ineompetPiwin peln niio o<·c·UJTeJwin
da.s c~OTHlif;.iiPs indicadas nesi P n ri igo, o juir. 1<'HlPLLerá o feito ú.
:tnf.orit ladt· i ot'JJ:tda t'Olllp<'t rni <' por l'on;:t <h <'OnlflPIIS:H;fío,
1111 d:t. I'Pcon\·eneiio
.\ r1 2:L 1~;' <'O.Ill}lPi E'lli <':
I, <l f,)ro do dontidlio do modo. p:tra todas :ts :t<'ÇÕ<'R rr.~
bi i\·:tR ;, lu~I':J,IIC,~:t <~lli<Jil:lll1o indi,·iR:t, ,. p:t.ra o inn'niario,
p:tl'i ilh:t, :1 ll'<'l':td:t<,';lll I' t'\llllfli'Íilli'IJi () d<' di:-~po:-:Í<;:tll dl' 1111 Ílll~l
\ illd :td<·;
ll, <• fl)m d:: :-:iltt:t~·:ln dos hcns. sp o morto n:io pn'<.'~tli:l
dontif'ilin <'l'l'lo;

2fifi

IH, o fôro do lognr Pm que occmTen n obil.o, ~e o morto,
nfío tendo domicilio certo, poRsuia bm1R <'lll lognrPR difTerentes;
I V, o f('n·o elo domicilio conjugal, para [18 ''~111~m~ dP dP~
qllil.f', nu11idade, ou :umu1lação de t•asamento;

V, o ft,ro de qunlqner

dos t'olljnges.

11~1~~

c~nHsrts

dP

dPf~qnitP
f'

por abandono do 1ar;
VI, o fôro do dotni1·ilio. pnra ~1s t•nw::t~: n·l:ll j,·:ts ;, JWS~·~Ôa
:1o:~ bPnR do ~msentc•.

Art. 2•1. ~ )s Jwnlf'iros, sw·r·Ps~:on·-~ P l'l':·'·:ion:lti• ):--\ l'f'~:JHilHII~Ill
tOITe n mtm:a.
Art. 2!J. A ohrigaçiTo <lo fôro do r~onlr:tr•lo p:l;'.'-:.'1 :1n:~ hPrckircs, Rllccc>ssores c cessiouarios.
Ar I. 2G. A eompdcnnia do f()ro para :1 e:ms~1 pri n<~ipal
PXtf'lHlr-sc a toJos o:-' pror•f'ssn:-: itwidPnlr·:~ ,. :tn~' qtw th•ll:l
no

ftn·o ondP

fml'nl dPpcndeld.f~s.

Art. 27. A compdPlwia. e~pr~cial ,, priv:tl i va f' Iarnhr.lll :1
c·ompPI PlH'Ía raüone matr-rior :-:ão inq>rorog:L ,-pj~: a t·ompPü•rwin. rofl:mw JW1'SOJIOI', prm~111, p{>d,• pt'lll'ofnu·-~:(• lH·l:t p1'1'\'l'llÇfin.
I

11 I

ppJa

I'Ol1lWXltO.

;\ rt.

~8.

O tc•rnciro q llP in i Nvirr na <':lllsu fir·:1 fõll,iPil.o :to

ftll·o oru lP honv<'r :-;i<lo IPgit itmlltlelltr in i (•til n1 h.
Art. 2n. As questões 1l0 <'OllllW1ctwia rP~olvPm·-!->P por meio
dP P'\('Ppçílo dcc~lina1ori:t, 011 pc·ln I'Ollflicln pn'·~ili\·o. utl neg~t1i vo, dP .i nristlicçãn.
f~i\Pl'I'{TLI)

llA

lllRTRIBUTf,'.\0 E

I\'

no HFClRTJ:Il

lln~~

ITTTO'~

Ari. :10. OR f0itos ::::eríio di~trihuido~: 0 l'Pt>'i:~! nulos dP
n.cf'úrdo f'om ns pn·~~~·ripçõf'R do d<>f~rPto 11. f(i.?i:Y. d<· 20 dt>
dPZf"mhm df' 192:1, exc0pto o~ <k deHqnitr· pur multi!> t'llll~-~·111 imnn1 o <' os RTllHmrtrif;simos 110 ea:'-<o do :1 ri. :~3!í.
Art.

m.

Os

pi'OC'!'RRO~

preVPTli.ivo~.

011

:t.')S(>f'111':1.tol'i0'1,

podm·ão, Pm enso dP nrgPneia. R<' r i ntPJtL·do'.; :1nt PR d:t. di~:t.ri-1Hl ição, devPndo, porém, PRt a ~;pr fei1.n clPnl I' ri <k 4~ 11ora~;
da diligPnria, sob IWilft dP mu1t :t dP ríO$ a ?00~, irupostu pelo

jni1. no rcquNente, flP <knt ro

d(·R~f' pr:Ií':O r1:ío

pro1non·r :1

prnt.ic•:t deRRe :1eto jmlieüd.
Üf' JH'O<'<'SROH d(~ desqnit<~ por lllltLuo ('OW·wnLinwnto R<': :lo
distrilmidos dentro elo mer:::1110 pra?;o, Fuh a llt<':;Jlla nmlt.n, <'
dnpois df' ratifieaflo o lf'l'lllO, :10:--: jl1ÍZ('R p<'l":t;dr• o~: qWH':; l'nl':llll
ini(~iado~.

Art. :12. Nn. Côrt<' <k .\ppellnçilo, :1 dist rilmiç:1o do:~
fPito:-; f:tr-:--:<>-:'t de ar<~ôrdo <'o:n o j·p~:pc('lin) n· ..;itnl'nlo intPnto.
A ri. :n. Indc'JH'lll lc~m dP di:--:1 rihui<;:i() n ~ <·nusas d<•
qwdquer n:II.tm•zn.. irwluidoc.: o~' in'iTnl:t,iu~ .• ,,,,. l"ul·t·nt d1~pt·n-
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denci~ de outra já rlistribuida, fazendo-se, neste caso, simples
averbação na distribuição.
A falta, ou erro, na distribuição serão suppridos a requerimento do serventuario prejudicado, a quem o juiz fará. carregar o feito, cancellando-se a distribuição, on a averbação,
que houver sido feita.
Art. 34. Nenhum requerimento será distribuido sem
estar devidamente sellado, salvo os apresentados pelo representante da Assistencia Judiciaria, pelo Ministerio Publico e
pela Fazenda Municipal.

CAPITULO V
DAS AUDIENCIAS E SESSÕES

Art. 35. Os juizes darão audiencia no edificio do Fontm
todos os dias uteis, das 12 ás 15 horas, para o expediente
ordinario dos negocios forenses, e duas vezes por semana,
em dias c horM previamente annunciados, para o fim da publicação das sentenças e despachos, actos do processo e n.ssignação de prazos que dependam dessa formalidade.
Paragrapho unico. Poderá, entretanto, o juiz, quando
entender necessario, marcar audiencias extraordinaria.c;, com
sciencia dos interessados.
Art. 36. Sendo feriado o dia de audiencia, esta deve ser
dada no dia util immediato.
Art. 37. As audiencias serão publicas, e ás que não
forem de expediente deverão assistir os escrivães e o:fficiaes
do juizo. !\estas, annunciar-se-ão pelo toque de campainha
e prégão do porteiro a sua abertura e encerramento.
§ 1°. No recinto ou logar reservado ao pessoal do juizo,
serão admittidas as partes interes.c:;adas e quae!!'quer outras
pessoas judicialmente convocadas, os advogados, os solicita:Oores e membros do :.VIinisterio Publico, tomando os advogados
e membros do Ministerio Publico assento á direita do juiz e
os solicitadores á esquerda.
§ 2°. Para os requerimentos, terão precedencia os advogados, membros do Ministerio Publico e solicitadores mais
antigos.
§ 3°. Os advogados e membros do Ministerio Publico fallarão sentados.
.
Art. 38. Cada escrivão terá um livro para nelle consignar
t.udo o que occorrer nas audiencias acerca dos processos em que
funccionar, sendo os respectivos termos assignados pelo juiz.
Art. 39. Dos termos da audiencia deverão ser extrahidas
cópias para serem juntas aos processos a que se relacionarem.
Art. 40. O juiz manterá a ordem nas audiencias, fazendo retirar da sala os que a. perturbarem por qualquer
~
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fórma, autuar oR dcr-;ohcdicutPs <' JH'<'nder os

tont.raventorcs
e delinqu<:'ntes, remcttendo-os {t auloridadP (~riminal para a.
forma.çã.o da <'ulpa e requisitando, RP f{\r lt<'('<•ssario. :t. forç-a
publica para a manuh~nç-ão da onlf•m.

Art. 41. O litigantP retardat:u·io -.:<~t·:'t adntitt.ido n prafoi dtamado, SP :1. :tttdi<·rwi:l :1ind:t <'"ti\·<·t·
:dwl'in P [H'<'SPJdn :t parte <·ontraria.
ti<'~l.r o ado para qw·
~-\rt.

12. ,\s :mdi<•Jwi:l'-' podN:Io n·:dizar-sf• :t. portas <'NI) irll<·r·<·s:-:P rmhli<·o. :ultlliltind~)-S<' ('111 (:te·:-:· (';ISO') llllÍ<•:tllll'!ll(• ;1 fH·--·n;:< fllj! I'!'SS.:tci:IS
<' :ts qtl<' o~li('i:tltw·nt<· fon·llt l'll:ttn:td:t:-:.
1\rL .J;L As andi<·II<'Ía:-: <' s<•:-::-:f,<•:-: 11:1 ( '<'n·t<· d<· ~\ppellaçil.o
SP1'~0 rPgnlad:ts pPio ·"<~li regimc•rdo Ílllcrno. oh:-:PtT~mdo-s<'
radm>, qw111do o <'xie:in•ttL o d<'('Ol'o, 011

:1~: clispo.-:i<.~fu•s d<~:-·d <' <':tpil11lo 110 qw• Ih<·:..: ftll· :q tplil'nvd.
:\ri. ·11. ();:.~ juizc•s, :ld\·ogad(ls " lll<'lltl>l'tt' do l\lini:;;;h·rill
Ptd>li~·c,, n:1~ :tiHiiPtwi:t:-: c·~~·~:~,-)('"· tr~:lr;lo ~-:11:1- \'("--11':-: tal:trPs.

( 'APlTlll,(l \'1
!lO~;

\!'TO.'~

r;

l'H. \í':o:-.;

_11 Jlf('J \1·>

rd:d.i\'l>c.: :to llto\·inwnio do fPito.
oc.: de• junbdn, c·ondus:"ío (' oui mc.: Sl'lltl'llr:tnic•s, c·on:-:t:mio dc· sin1plPs noi:1c.: dnt:ul:1~ P rnbric·adac.: pdo <·:-wrivão.
:\ri. -Hi. Pa.rn :1 v:tlid:Hif' d:t. eOIJt-if':-::11>. d:t ir:tm~at\J:in
c· d<· ou i ro;.; nt'fo;.; q11P :1c·.nndc·JJ1 pn•jnii"o <· d:1~ diligc·n<'ias a
qll<' niio <·~I i \'c•r· pn•sf•n i<' o j 11i z, :-::d v o a~ 1·i 1:1</w". 1101 i f iençCws
ini im:H:Õ~''-', JWilhor:l:-:, :uTPstos P :-:c·qu,·:-d ro~. c.::lo :-~<·mrn·p nc·•·~·:-:
:-:nri:rs a :ts:-:ic.:l<•rwia <~ :tc.:::-;igrr:t.i 111':1 dP d11:t:-: (("(l'llllllth:t:-:.
:\ri . .J7. E' li<~ito :t cpr:tlqw·r twc.::-:,)a IH'dir ,·~·l'iiclül':-' d<· proc·<•ssos P ('011Sllll.nl-of' <'lll <·artori,), sah·o o:-: dc· <·:J:-::llll<'lllo, filiaç·iio,

.\rL Hi. Os t<·nnos

f'OlllO

dPSfJIIÍh•, SPp:traÇfíO clc• <'01'])0:-i C'

Oltf 1'()~:

SC'IIiPJJtanif•s, <~lU qll<'

pod<'m fnr.er os intl'l'<'f'S:Jdo-.:, c• oc.: "'' :lt'l'l'~io. Sl''lll<'Siro.
l>mwa. c• :1ppt·P1H•ns:lo I' Olllrn..: :tll:tlo!..'.ll'. ciii!JI!:Iltlo dnr:l!· 11

sú o

c.:i.~illo.

Art. -IS. Os :t.eio:-: <· i<'I'IIIO" judi<'i:w-: dc·\'<'111 Sl'l' c•snipln·'
('lll tinta <'!·Wura f' inclPlrvel. daL:tdo:..: JH)r· 1''\l<·rr>o r· :t~sign:Hio:-<
pPI:ts ppsstws qtl<' lH'IlPs in i NviPI'<'IlL
~\rt .. LH). Os :wto:-< jwlici:t<':-i pr:t.t i(·:t.dos <·nr :IIHlÍPIIf'Í:t., on
fóra do juir.o, :-:Não JHthlieo:-;, saJyo a:-; t'<·~:t ri,•c;fH~s do :li· f .• ·12. <'
dP\'~'I':lO celebrar-se llOS dias niPÍ:-i, das (i (ts IS horas .
.\t-t. :lO. Os prazos on 1.(•t·mos p:tr:t a I'X<'eução d<· qualquer
ado, 011 dilig<'rwia. jwli<'ial (~ p:tl':t. o~ :11h·ogadnc.:J llt<'llthro:-: do
.\linif-'l<·rio Pnhlieo (' pmc'IJI':lllon·~ !':tll:tl'<'lll 1roc.: antos, <;ão
c·oni in nos (' impmmg:t\'Pi:-:. ~~:thu Íllll t~·di til!' Ido judir•i:tl, on
ol,:-:1:tc•t!lo IT<':tdo llPb parlf: c·onf.r:rri:L.
~ 1". :\' Jl:triP pn·jndi~·~Jd:l ~~· l'<''·:filllil':'r
pletrtr o pr:tzo.

"lt•ttlflll

l'~~t·:t com-
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Havendo li i is<·on:-;ortes, o prazo ~er[, totnnHHII <~
em <·artorio, ekvnndo-se ao dobro quando u:io for<'lll n·1ll·f'::;cní ado:, lJdO JllCSlllO advogado.
~h!. .G L. Ü<'l prar,o~. ou knuos, n•luí.i\·o~ ao:.; acío~. oll dili~~·Jwias, c os IlUll'l':ttlos aos advogados e p1·octtradon•s pnrn o
litn indi<·ado IH) art. DO, <'Oill<~çatn, os prim<'ims, da eii :u.~:To, 110iilieaç:io, otr jnt.itnaçiio. C' o~ ont.ros, d:t <laia <'lll qtw o l>ion:o
dn F/ito pul>li<':tl' :1 lll)(iei:t. d:1 sn:t assigBa~·iio <'111 audi<'twi:l, 011

§

~··.

('()JTNÚ

111•:~

:tt!lo:'. ÍJilllH'I!ial:l!lWili<· n~digid:1 <' n•mdfida Jwlo 1':-:<·ri\iÜI.
.\r( ..-l'.!. ~('O }li':IZO d<'tJPIIdN d<• aJH'I'Íill':t d<· \Í.'-i(;t :10
:1dvog:1.do, o11 plo:·ltl':Jdor. :-:ú !'Olll<'<;:tr:'t :1. <'otT<·r da dnL:1 <~lll
qtl" J'<'tr pnl,li<~:lda 1t:tqtwll<· JJiario~ por diligetwi:l do <~sni\·:lo,
ott do ~'<'n<'l :11·io d:1 ( 'tll·l <' d<· .\pp<'ll:u;:io. :1 no( Í<·ia d<•:-:c-;c• :1f'! o
do c·arí o rio, o11 da s<~nel :ll'i:t.
.\!'1. ;)::. ,\ t•Jlf.J't'!•::l. do-: :tltfo..; :1os :Hh·og:tdos <' pmt'lll':tdol·<':-: <'Oll!-d i1 uido:'. l'ar-st•-:'1 <'llt <·aríorio o11 n:L "'~c;rPiari:l
d:1 ( 'úrl!- dP .\jl!)('ll:1<;:1o, IIH·di:ull<~ rC'<'ÍIH> <'lll proio<~ollo ('~l'<~ei:tl.
1\rL !) . 1, ~:1h·o <!ispo"i<.~:lo de l<·i <'111 <·ortfr:1rio. c·onf:tlll-~<~
o-.; pr:1zos <'X''I11ido o di:t do !'Olll<'<,'O <' i1wlnido o elo \'<'lli'Í·
lllf'IIÍO.
~ [". () [ll':líiO <JIH~ :-;(' \'('Jl('('J' (')li di:1 fl'l'Í:tdo, 011 dlti':IJIÍI~
:1· l't'·ria;.;. :-:,·, f<'l'lttin:tr(t no prinwiro dia nfil :-:Pgllilllr.
§ :.!". ( 'o't;-;idr·: :1--.:t· mc·1, o fH'riodo C'll<'<"<·~:-:j, o d<· ::o di:t~:
I I llll plt•l ():",
pr:t/o< !ix:tdoc-; por hor:1 <'ord:tl' :-c·-:lo dt~ tllÍlll!lo
;! IIIÍilllfO .
.\ 1'1. fi.). () \'l'IICÍillf'll I o dos Í<'l'lllo:-: ou pr:lZ0'1 ~;<•r(t <·c·rl j ...
lit·:tdo nos :11llo:-; p<'lo <•:-:f'l'i\·:lo, n:io d<'JH'llfi(•Jtdo c-;c·!J:-; <·l'ft·Íiq; !),.
L11 waltH' n Lo~ c·tn :tl!d Í<'ll<'i a.
· Arl. ;)fi.():-: :tuios <Jll<' não l'orellt <levolvido:' :1 c·artorio 110
1d1 in1o di:1 do pr:tl':o cb vi~i:t seriio <~obrados por tll:tndado.
l". ~<·, <:otll o Jll:tll<lado. n:lo forem n•siiluido:' 11:-: :lltfo:-:,
~~·1·ú o :uh·ogndo susJwnso ])(~lo Pr<'~ideniP d:1 ( 'c'n·fc· dt· .\pp1'1I:H;:1o :d ~~ qui' f:u.~:' :1 <~td n•ga.
~ :2". lk:-;Liluidos os an1o~, ri:-wat·ú o t•sc·ri\·úo <I q11c· 11<'11<'::-:
1 i\ c·r <'S<'l'Ípl o o :t.dvog:l(lo <' não jnnl:tr:'t :1:-: :dl<'~:~<;ú(':-: <' do('IIIU<'tti,os qtJ<' olT!'I'<'('('I'. C'<' o n~qw•n•r :1. p:1rlc• c'Oill rnri:1. c· t1:lo
ltt:ti:-; llw :tl~t·irú ,-j:-;1:1 H'lli'ío Plll l':tl'íorio .
.\rt. :i/. ():..; prazos pat:l. o;-; desp:tcho:' <' c-;c•rJietl<,~:t:-: ('1111l:tr-:-:<·-:lo, n·c·c·h:1.. o11 11:iP, o JJtagi:-:lrado os :tnlo:-:, ci:J. daln da
l':trga, ou~ 11:1 !'alta <k:·d:t. do f.<'J'Illo I'I'SJH'd Í\·o que· o t'S<'I'ÍY:io
lavrar(! 110~ :tu(o:-: ck;ilrcl de• ·I<"' horn:-: dc'JHIÍ:-; de• pn·p:lr:t 1 los .
.ArL ;)S. ():-: ados. ou i<•t'lllos. judici:t<'C', os cloelltltellios
:qm•sc•Jdado:-;, qna!'S<JilN :tllq!:lyÜ<'S por <'scrip1.o. <'as diligeueias
cpw S<' t•l'f<'c'lll:ln'tll no l'lli'So <h insí:Jn<·i:t l'orm:tri'ío os autos
do pror~psso, qu<' l><'l'tll:tll<'<'<'I'Üo 11os cari o rio..;, sob a ~uarda c
n•sponsahilid:t.df' dos I'<'SJl<'<·f Í\"OS <'SITÍv:1Ps ; <' dell<·s :..;{, po<ler:l.o
::1 h ir <'oll<·lu:-;o:-: :ws jnir-t's, <'Oill visi n :1os a<h"ogndo:-; P lll('Jllbro:-:

* ::". ()-.:

*
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do Ministerio Publico, ou em confiança aos advoga.do~, mediante recibo em protocollos especiaes.
§ 1°. Sómente sob sua directa respon'5abilidade e sem
prejuízo do andamento do processo, poderá o escrivão entregai-os em confiança aos advogados, fazendo-o pelo prazo
improrogavel de 72 horas.
§ 2°. Se, findo esse prazo, o advogado não restituir o
processo, o escrivão procederá á cobrança e representará
sobre o facto :w juiz, que encaminhará immediatamentc a
representação ao Presidente da Côrte de Appellação.
§ 3°. Recebendo a representação, o Presidente da Côrtc
de Appellação ouvirá o advogado faltoso e, se o achar em
culpa, impor-lhe-á a pena legal, e determinará aos escrivães
que não mais lhe confiem autos, por espaço de um anno.
Art. 59. Os documentos juntos aos autos não serão desentranhados, nem substituídos, emquanto não findarem a acção
e a execução.
Dos documentos desentranhados ficará traslado nos
:wtos.
Art. 60. Dos protocollos a seu cargo o escrivão cxtrahirá
as certidões que as partes pedirem.
CAPITULO VII
DAS FÉRIAS

Art. 61. São feriados no fôro, além dos domingos c dos
dias de festa nacional, os que forem declarados taes por
lei, e de férias os que decorrem de 1 de fevereiro a 31 de
março.
Art. 62. Os actos judiciaes, sob pena de nullidadc, não
podem ser praticados em dias feriados, nem durante as férias.
Art. 63. Durante as férias permittem-se, por excepção :
I, os actos de jurisdicção voluntaria, e, em geral, os
necessarios para a conservação e resalva de dii·eitos, quando
da demora possa resultar grave damno;
II, os processos preventivos, incidentes e assecuratorios,
os executivos, e os de execução de sentença, até á penhora;
III, as causas possessorias, de nunciação de obra nova,
deposito, penhor, fallencias, despejo e concordatas preventivas;
IV, as causas de alimentos provisionaes, desquite, nullidade, ou annullação, de casamento, accidentes no trabalho.
soldadas, inventarias e partilhas, doação e remoção de tutores e
curadores;
V, as acções prescriptiveis em tempo não excedente de
tres mezes.

.\C:Tn~;

[I()

l'ílDEil EXECl;TIHl

271

. Art. 01. Duranie as fl-ri:Ls, os juizes e as ~~atuaras da
t 'uft,p de Appcllação darão as audicuciaH <ttto ~e tizerem lW·

cp:-:sariat<, cnt dias determinados e préviamelllc :tltllUHdado~;,
Jl~t.ra. l'ottliCeimcrd.o do;-; iutcrmsatlos.

( 'AP_ITULO Vlll
fl.\t-> ITI'.U.'ÜE:-1

.\rt. ti:i . .\ t·it:u;:to fa~-::-:e :

L por dPspacho Clll pdição, por Jll:t.lllhdo, nu por cart.a.;
JJ, emn hora ecrta ;
ll I, por precai mia. ou rogatoria ;
LV, por editos .
.\rL Oti. A citn~~fío far-sP-Ú por de::-:pad10, ~:'<' o (·ilnl!do
(·~:!i \"t•r 110 Di~triel o F1•deral.
P:lJ';1gr:1pho uni('n. l•};la fôrma de l'ilaçün 'n·qll<'l' para
:• : tt:t. v:llidade:
1, qw~ '' onicial da diligcncin. lcin i"L propri:t JH'ssôn ..• q1w

\":te t·itar, o requerimento da p~lTie c o drRpn<~ho do .lni;r,,
(· 11 w dt· ~~onlra-fé, aindn. que não seja pedida ;
Il. qw· ;t, }H.'s~;th <'Íiada lanee o "seiPnh~ ., h lii:Lq~clll d:t
l't•lição <', quando ll:lo possa~ ou :-;c 1"('1'.\l:-;!~ :1 f:t~(·l-o, qw~ :-~~~

o f:H~I O 11:1, C<·rtidão ;
III, qur n offi<~ial pori<' por

!ll''llGÍOJW

f(~ a dilir~encia, dPt·lar:ltldo o
di:t, logm· ('hora da l'ita~~fto, o recebimento, ou11ão, da eont.ru-fé
t' IPr. 011 não, ::-:ido pd"' propria pari<· po~ta P :t~~~i~ll:tll:t. :1
i!•d:t

do "i-WÍ<·nt<~".
Art.. ü7. Far-se-[t a t:ihtt;ão por mandado:
I. quando n, petição houver de ser autuada desde lugo ;
I I, quando n juizo f{1r depreeado, ou rogado;
1J I, IJWtndll a pari e o requerer.
~\ri. HS. () llt~lrtdado drvc eonte1· :
I, o JJOlllt' e o Jll'('llOilll' do auio1· n do c·il·:tltdll:
11, l'ópia dt:, l><'Li~;fío ~~ do despal'lto;
111, a <~Olltmiua~·:1o. :~<~ houver;
J \', o 1lin, log:n· n hora do romparceÍiltcril o ;
V, a :t~:.-:ignaLura do escrivão e rubriea do jui7. .
. \ri. nu. A t•if :H;fío 1'0!11 hora ('el"(-:1. é !-'tlltsidi:tri:t. '1 \ tJCi·

: ••:ti

t~ tcqlll'l":

I. !Jil<' a v~·~:-:!):t, :t. :-:(•f' cit aJn esl.eja H~ ()('!~IIIL:mdo pal':t
('\·itar n (~it:·~·ão, o qw~ porktrú por fé o oflieial, dq)()is dP )'1'0·
''!II":tl-a por lrt•f; vc:-:('s, !'lll dias e horas diffewnt.cs;
lJ, (JllP a hora <'Pl'l:L pa.r:t a eitação ~wj:t ma.reada pelo

,dJi,·i:tl.

ind~'lWUdt•ntPmPnk

dP novo

dc~pnelto,

pnra o printr'iro
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dia ut.il immediato Úql!PI!e l'lll qtW 1u•l:t f<'l'l'l'ir:l \ f'.Z procurar
debalde o citando;
lll, que da hora <'Nt:l. :-:PjH intim:tda. p<~.-.::-:úa Ja familia
<·avar, de re<"cber a eitaç:io, ou na falia. pe:-:súa da visiuhança
lla:::l HWHfll~l~ l'Oll< liçües, a qtWill :-:1•1'(L

(•Jd l'<'gll<' :t I'Oilfl':t-f<\ ('0JH

d('daração d:L hora ma1cada;
IV, que o offieinl Yá ]PYHHÜtr n ltor:t <'.
a Jltil'le,

p:lf'f'P

dt• fttdo

:1

JJ[tt) <'JH'Oiltrawlo
f'Oili!Wft•lliP ft~. d:tJtdO-;.i(' por f<'ifa :1

<'Ífaçfio.
1\rL 70 .. \ <·iku;:lo f:lr--:.;r·-[, por t':trf:t c1o t•:.;ni\·:in

!lc1:-: <·:t:-:o.:
t·m ki.
§ 1". _\ t·arla :-:t·rú J'f'lltdfida por ,-ia po:-:tal, n·g:i..;trada ~~
t'Ollt f'<•eilH) de Yolfa~ ou por oflil'i:d do jnizo. prdcrinclo a pal'lP.
§ 2". Jinn•r-:-:r•-:'t por r('if a ;1. ,·il :•<;:in. 11.'1 d:th do n'l'ibo.

d<~elarado:-:

t)tt 'la <·Ntidfío .

•\rL 71. Far-:-;<·-:'t a dt:H::in por prr•(':tlori:t qtt:tndo ,,

<~l

f ando :-'<' :wh:u· fóra do J)i:~lrit·lo F<'dl'l':tl.

Paragrapho

I. o

llOllH'

1111 i•·o.

.\ pr<•caf ori:t

do juiz lkprt•f•:tdo,

dP\'I'l'it ,., Ht kr

;t!Jic·po:-:lo :to elo dc~pl'l'··

(':lldt·:

:t. drsignaç:1o dq logar dondt· :-:r· ('\:fH•clr· ,, d:tiJll<'llc~
ouck ,: expedida.:
r U, a ]>Ptiçfío inif·ial ('()lll t) dt·:~p:wlto I' :t. indit•;tr;:1o do
dia, hora p lop;ar dn !llldÍ<'IIl'Í:t. \'lll qw· t) c•i I :tdn lton V<' I' d(~

Ú,

1J:tra

t·ompa.rceer;

fV, OS ft'l'lllOS .rogtt.torios do <~st.ylo.
1\ r L 72. Oppow lo a pari<~ <'Í Lada <·mh:trg;os
serão remcttidor-; ao jniz depre!~allt.(~

[t pt·c,~atoria,

para ddlrs

eonheeer,
salvo se PvidPIÜ<'IIU'lll<' I'Oil!'lnin~tll p1·b incompdctwia do jniz
1lepreeant<'.
A pn·<~atoria, 11ma vt·;~ ('llltlprid:t. -.:1·t:'t cl~·,·oh·idn indclll'lldenh·tm·rltc tk ~r:tsla.do.
,\rL 7:~. Havendo lll'f!;I'IWÍ:I, p«'H k :t prt•t·af o ria :.;(•r •·x.pedida
llf)!' tdegntmm:l. ~~~lll Lt.l <·a:-:o, sNiiO tr:111:-:mit.t.idos Ptn rcsmno
o objreto <' fim tla ~·itaçfí.o, rP<·oniH'('ida :t. ~t.:.;:-:i ....;n:.d tll':t do juií'í,
o que a repartição <·xpr~ditom mc·ncionarú.
Art. 71. Par:t :t. I'ÍI:tçÜI) 1'111 p:tiz 1'\:f r:t'l.~~·im ('Xpt·dir-c~~:-~·,
rogatoria.
- Art. 10. Dt•\'oh·ida :t pn·catoria, o li :1. ro~al mi:t, !' jwtf :t
:tCJ:-: aulo~. Sl'rft. a <'it aç:Io a<·<~n-.:ada ('In attdil'll<~ia.
Art. 7ü. A ót.:u,·:lo por t•difo-; 1<-tn logar, :tlt~lll dos t':t>iO>i
dt ·t <·nni nados l'Jll h· i:
I, qua.udo fôr iw·(~rt.o o ~~itandu, ou ~0. :t.d1ar em logar
ig;norudo, ÍIJePrto, ou imteel·s~ivd por moLi\·o dP Ppideníia,
guerra, 011 quaJqtWl' Ullli'O 1':1SO ti!• fon.~a lll:t.ior;
Jl, quando, <-'lll geral, fon•Jll <le~·WOillweidos OS intt'l'CS::-;a.dos em ado, 011 di1igPtwin, jndil'i:tl qllt' llws deva :'ler
intimado.
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Art. 77. Para a citação Pdital requer-se:
I, prova. documental, ou LP-stenmnhal. rk

:-'J!.!;ttnl. do~

re-

qui:..;itos do artigo a.ntcccdcnte;
II, publieação do edital no TJúrn·o do Fi)to por fTe~ ve:t.es,
pdo meno:-:, no enrso do prn.zo;
III, tra.nseripção, em l'P;4umo, da petição e declaração do
pt :Lzc tnarcado pelo juiz para o comparecimento do citando,
o qual deYerá ser de 30, 60, on 90 dias, eonforme a. distanciH
f~ difficnlclacb de eommnnieaç:io, Ra.lvo os easos cxeepcionaes,
•·n1 que o juiz. ju:..;tifieando o :wfo, poderá conrcder maior pra?.:o.
Paragr~tpho unico. Decorrido o prazo, qw· começará nu
di:t dn. primeira publicação, e lavrada nos auto.;.; a l'ertidão
n•speetiva, a pari.<· (~ ha>:ida por eit.acla, junt3ndo-~i(' o,.; jorna.P~
!'lll qw' ltoun•n•nt sido
publiC'ados os cditaPs .
.\ri. 78 .. \ (~it.:tçüo inieial para a e:w~a :-:ulwnl ende-:-:n f('ita
p:tra a tn·inwira audicneia, dcpoiR dP decorrido o pr:tZ<l d., 24
ltor:ts, ~alvo as cxeepçõps t'xpressas neste Codip:o.
Arl. 7~l. ~endo mais de mn OR réos c não Rc vPt'ificando a
':i ta~~ào ele todof-' pnra. a lllCSiwt. audiencia, Rerão :wcusadas suet·r-~sivarncnte. [t propor~:ão que se fizerem. a:-: eitaçU€s e seril
:1. ~~~~n~a proposta ua audiencia em que fôr aeensacla a. ultima.
Art. 80. A citação ini(·üd não deverú, ser ordenada sem
'fl!t' o l'<'(lUerimento seja apresentado em devida fôrma .
.\ri. 81. Os t·elati YHmcntc inea.pazes dcvf'm ~Pr eitado~
t't tJ11 (lS sn1~ repreE:ent:.mtes .
.ihL S:?. Não podctll :;;er t·itados:
f, O (:OUjUg(~, p;tt'S, li lhos, OU Íl'lllÜ.OS, do 1110f'1 (), t J<~!li l'O
dos U dias do luto;
H, t):-\ 11oivos, denLro dos H (lias do ~~usamenio:
I U, ll:-i enfermo:-: de moi<·stia muito _grave, d1'11Lro de O
dias, que :::;c JHHl<'nio Jn·oro~~tr por igual ic1upo, medi:c~nk
:: pl'esenh.çãn. <'lll qu:drptPr ea~o, de at.tcstado mcdi(·o:
IY. os jnize..; e fmH'eionarios pnblie(l:-:, !kniro do:-: n:-

'1''·,·1 jyo-; LrihmmPs ou repartições;
V. 1JS ('til baix:.tdorcs, ministros <' ag;enf es diplotu:d.ico,..;
rangciro:-:, tlumnie o tempo de sua mis~:1o. observa.ndo-sn
1)
q11e se :u:ha r l':':'t:tlwlecido JJOf; tratados e nas lei:-: federac:-;.
Para.grapho uni(•o. Os cmhn.ixador('s, ministro::; ,. agente:-:
diplonmtieos hrnsiiPiros aeredihclos no es1rang<'iro. serão citados por earh do t•serivão, enviada por int.('l'lltcdio do .1\tlini:-;Lro da .Ju:-:1 iça ao das H.cl:u;.~õe:-; (t;xkrior<'s, junhu~tlo-sP ao:-:
:wlos o :wíso <h ~lm expP(lição.
Ari R::l. Nii.o podem ser citados sem venia:
t•cl

[, 1lS asecndentc~, lc·gif.itno:-:,
ou nat.urae:-;, por qu:tlqnnr
'lt ,, :-;eus dcsecHdeni.cs;
LI, o p:te adoptivo, sogro, ou :..;ogra, padrasto, ou ma' lrasta, pdo filho adoptivo, genro, on nóm,, enleado, ou Pnt.cada.
t·ntquanto tlumr a a flinidad(•.

'·"

274

ACTOS DO PODER EXECUT!YO

Art. 84. A citação pessoal só é necessaria no começo da
causa, ou da execução.
Paragrapho unico. Havendo, porém, procurador com
poderes especiaes para receber a primeira citação, na pessôa.
desse procurador se fará a citação inicial.
Art. 85. Achando-se o réo :fóra do logar em que a obrigação foi contrahida, poderá ser feita a primeira citação na
pessôa dos seus mandatarios, administradores, feitores, ou gerentes, nos casos em que a acção derivar de actos praticados
pelos mesmos mandatarios, administradores, feitores, ou g~
rentes.
Art. 86. Ao advogado, ou procurador judicial, far-se-á a
intimação dos demais actos, termos e diligencias do processo,
sentenças e recursos. Não havendo advogado, ou procurador,
constituido, ou estando elles ausentes, a intimação far-se-á
sob prégão em audiencia.
Art. 87. As pessoas jurídicas serão citadas na pessôa dos
seus respectivos administradores, ou representantes.
§ 1°. A Municipalidade será citada na pessôa de um dos
seus procuradores judiciaes designado pelo juiz.
§ 2°. A massa fallida será citada na pessôa do syndico,
ou do liquidata~io.
Art. 88. Será pessoal a citação para depôr, salvo quando
a parte se occultu.r; ou não tiver domicilio cçrto, caso em que
deverá ser feita na pessôa do advogado, ou do procurador. Se o
advogado, ou o procurador, logo após a citação, indicar, com
precisão, o logar onde se achar a parte, será expedida precatoria para ahi ser tomado o depoimento. Devolvida a
precatoria sem cumprimento, por não ter querido a parte
depôr, ou por não ter sido encontrada, ser-lhe-á imposta
a pena de confessa.
Art. 89. O comparecimento da pa1te em juizo suppre a
eitação e sana· os seus defeitos, salvo se compttrecer para arguir
a nullidade.
Art. 90. A citação inicial valida, e não circumducta,
obriga o comparecimento em juizo, pena de revelia, induz a.
litispendencia, previne a jurisdicção, torna a coisa litigiosa, nas
acções reaes, constitue em móra o devedor e interrompe a
prescripção. Todavia, a citação feita por determinação de juiz
incompetente interrompe a prescripção, não obstante a sua
nullidade.
Art. 91. A:; intimações e tt.s notificações serão feitas pela
mesma fórma das citações.
Art. 92. As citações, IJotificações; c intimações deverão
ser feitas em dia util, entre as 6 e as 18 horas.
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CAPITULO IX
DA REVELIA DO AUTOR E DO RÉO

Art. 93. A primeira citação deve sempre ser accusada
na audiencia para que foi feita.
Art. 94. Se o autor, a quem incumbe praticar esse acto,
por si, ou por seu procurador, não o fizer, ficará a mesma
citação dreumducta, sendo o réo absolvido da instancia c
condemnado o autor nas custas, se assim o requerer o réo,
accusando a contra-fé .
.§ 1°. A citação do réo para a mesma causa não poderá
ser renovada sem que o autor prove o pagamento, ou o deposito
das custas a que foi condemnado.
§ 2<>. Se forem varias as circumducções, o autor será
obrigado a pagar as custas relativas a cada uma.
Art. 95. Accusada a primeira citação em tmdiencia, se
a parte citada não comparecer por si, ou por seu procurador,
seguirá a causa á sua revelia.
Art: 96. Se o autor ausentar-se depois de proposta ~~
acção, sem deixar prócurador no Districto Federal, o réo poderá proseguir na causa, ::t.Ssignando-lhe em audiencia todos os
termos e promovendo todas as diligencias á sua revelia.
Art. 97. O autor, ou o réo, no caso de revelia, receberá
a causa no estado em que se achar, se comparecer mais
tarde.

CAPITULO X
DA INSTANCIA

A.rt. 98. A instancia começa pela citação e termina. pela
sentença definitiva, ou pela absolvição, se a pedir o réo, nos
seguintes casos:
1:, se o autor não accm;ar a citação na audicncia pu·a
que foi o réo citado;
li, se o autor não prestar fiança ás custas, quando exigida;
III, se o autor não fizer citar a mulher do réo, quando
versar a demanda sobre bens immovcis e direitos reaes;
IV, se o autor não citar o representante do réo, quando
este fôr absoluta, ou relativamente incapaz;
V, se o autor não citar o legitimo representante <.la
pessôa juridica.
Nos casos indicados pelos numeras I, III, IV e v, a
absolvição da instancia deve ser requerida na audieneia da
proposição da acção.
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Art. 99. O autor ~erá ouvido, no prazo de 48 horas,
sobre o requerimento de absolvição de im~tancia, decidindo o
juiz em seguida.
·
Art. 100. A absolvição da instaneia não impedirá a
renovação da acção, pagando o autor, ou depositando, as custas
em que houver sido eondemnado c sanando as nullidades que a
motivaram.
Art. 101. O autor, cmquanto não deferido pelo juiz o
requerimento de absolvição da instmwia, podm·á supprir a
falta, ou nullidade, :->alvo no caso do n. r do art. ns.
Art. 102. A instancia iniciada intPtTompe-se:
I, pelo fallecimento de alguma das part:Bs litigantes;
li, pelo abandono, ou silencio, das partes, deixando o
processo pantdo en1 cartorio por mais de () meíles;
III, pela cessão do direito e acção, salvo com a clammla
tle procurador em causa propria, quando :tdtui::-:sivel, ea~o em
que proseguirá com o cessionario.
Art. 10:3. A instancin. interrompida n•noYa-sc:
I, pela habilitação do herdeiro, on do ce::-:Hioua.rio.
li, pela intirnação do advogado, ou do }lrocurador, da
parte adversa, promovi(la pelo interPs:-::ado, no ~a~o do n. 11 do
artigo anterior.
ArL 10'!. Não poderá ser renovada :1 instaueia uos ca.sos
da prescripção da acção pelo decurso do tempo para o seu
exercicio, contado <la dat.a do ultimo ado jndieinl praticado
no processo.

CAPITULO X I
DA PE'riÇÃO lNJCL\JJ I•; 1>.\

PH.OPO~H.~.\0 H.\ IH~:\lANDA

Art. 105. A petição inicial ~er:\ dt'~dP logo instruida.
eom a procuração <~ os doemnentos qtH' ml'neionar o autor
como fundamentos da flua intenção, sal \'O :
I, se forem esses documento<.; PXÍHtcule::; em nuLas,
registros, ou archivos, publicos, e houver impedimento, ou
demora, para a sua extracção por certidão, ou publica-fôrma;
li, se estiven'm Pm podPr do réo, aflinnando o autor
este facto.
Art. 106. A pPtição inieia1 deve <·onl ('I':
I, a designação do juir. n quem é dirigida :
11, o nome, rcsidencia e profis~i\o do autor e do réo;
UI, o contraeto, tram:mcção, on fado, dP que resultam
o direito do autor e a obrigação do réo ;
IV, o pedido eom as suas especifieaçõP~, 011 a Pstimativa
do valor, qun.ndo ftn· imleterminndo : ·
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V, a indif~ação das provas em que se funda a detnanda.
Art.. 107. Se a petição inicial não fôr apresentada em
(kvida fôrma, dcverh o juiz ihdeferil-a, declarando o n1otivo.
Art. 108. A cumulação de pedidos é admissivel, quando,
~<:'ndo entre si connPxOR, ou consequentes, fôr a mesma a f6nna
do procpsso para <'He~ <'R1a.hPlf'cirb (' f'omp('tentc o mesmo
,iuizo.
ArL 109. Os pedido~ a que corresponder proeesso especial
~ómentf~ podern Rc'r c~umnhulos com outros em ident.icas condições, salvo sc~ o aui o r prd('rir para todos o nwio ordinario.
ArL 110. Os pedidos dPv('m ser dP coisa, ou qnant.ia, certa.
Pa.ragrapho nnico. S:io, 1o1lavia. pPrmitt.idos JlPilidos nlterttal ivos, 011 ~.wneriro-.:.
ArL 111. Trat.ando-s(' 1k fóros, reiHla.s, juros, fructos c
qtmesquct· pre~tações. podPm os pedidos <'omprchender tanto
os VCIH'idos I'Oillo o-.; ,·irH'('rHlos, <'tnqnnn1o suhsis1i1· . a obrigação.
Ar1. 1 J 2. A aeç:lo fWr[r proposta mPdiantP :l<'<'HSaçi\o da
('itn.ção nn awli('nein para quP foi o réo ritaclo.
Art. J 1_;{. O antor, depoiR de proposta n. acção, não lpodnr!l
\'nriar, ou nlkrar n suhstan<'ia do pedido, Rendo-lhe, todavia,
permiti ido fn.z<:'r addi<:õcs, ou cmendas ant('s da c·ont.Pstação, ou
desi~ti ,. d~t :wçfio f'Om pt·otN~to de rPnovn.l-n, pagnndo ns rnstns.

C APJTULO XTT

Art.. 114. s(' o })Pdido fôr de quantia certa

('lll dinheiro,
cssp o vn.1or <ln aeção_. P se comprehendm· juros, com tn.xa
Pst.ip:dadn, dev('rfio RPr romrntados oc;; vPnrido~ nt(':. :l data
d:1 p('tiçffo inicial.
J\rt. 1 J li. 80 o ndot· do pedido fôr indeterminado, ou in('('}'( o, dP\·Pr:"t o :mtnr ('~t.imal-o na inicial c se o réo, na conl estação, impugnar o Pst.imado, será o valor da can~a fixado
por arbit.r:ulores nonwndo-: pPlo juiz, quando conelusos oF~
:mtors com a defNm..
Paragrapho unied. No easo de cumulação dn pedidos, o
valor da m~ção será o da somma clP~t.PR, 0 no d(\ pPdidos niternnHvo:-:, o elo nutior.
A r1. 1 1G. Nas e::msns dP tlPSpP,io e de dPpo-;it o d0 alngnPre~,
o v:1Jor spr(t. df't.prminado :
f, p<'la, impol'1 n.neia. dos [t.lllgllCf('S 00 todo O prnzo elo conj 1'~11'1 o. :"(' o :1tTPnd~mwn1 o !'tn· por i Nnpo d0iPrminnclo :
I I, 1wlo nlnguN (!0 111n nnno, sp o arr0nd!:J,mento fôr por
1<'l11PO inde1 f'J'lllÍll~ldO.

~f'I'Ít
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CAPITULO XIII
DAS EXCEPÇÕER

Art. 117. O réo porlPrh oppt,r, com snspem~ão da causa,
Reguintes exccpçõr~ :
I, suspeição ;
II, incompetencin. ;
III, litispendencia ou prevenção;
IV, ilJcgitimidade do autor;
V, coisa julgada ;
VI, prescripção cxt inctiva.
Paragrapho unieo. As demais oxcepçõr8, dilfltorim:, on
peremptorias, serão n.llegadas na eontest.~lÇJ1o. <ltt 110~ cmhnrgoR, P recebidas como materüt de dd('~~.
Art. 118. As excepções que respciLum [t pcRso~. <lo JUIZ
Rerüo oppostus, proccssa<ias c jnlgru1a~ ('tn primeiro logar, e
são imu1missiveis simultaneamente, ou c•om m~tr:1~, precedendo
a ele sn~pciçfio ft flp ineompPtcncia.
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Art. l 19. A suspeição é legitima no::; cnsos mPnPion~dos
no art. 271 do clecrct o 1i. 16 .273, d(' 20 de df'zcnlbm de 1n2a,
e eleve Rer oppof:t.a dent.ro dos :J prinwiros di:1~ a~signndos
para clefpsn., on na andiencia de proposi<,~rro (h :H~t;:'in, 110~
cnRoR de ncção Rummaria, ou summ:niRsima.
Pn.ragrapho nnico. Occorrendo qun.lqu<>r <lessrs casos, o
.iniz deye declarar a sua snspPiçii.o c, nfío o f:l7.(•!ldo, poderüo
n.s pnrtC's recnsal-o.
Art. 120. A Ruspciçfio é illcgitima :
I, qua.ndo fôr provocada pela partP.
li, quando o rccusante tiver prat i<~~Hln :d~nm nrt o que
importe neccitação do juiz recusado.
Art. 121. Offercci<la em cnrtorio a cxecpçiio, dc>du?.icla por
~scripto e motivn.da, o escrivão, junt.n ndo-:1. :t m~ :w1 n~. o~ l':t rh
c·onelusos ao juiz no mesmo dia.
Art. 122. Se o juiz se reconhecer snspeito, ordennrú, dentro
elo pm.zo de 48 horas, a remessa. do f<>ito ao 1-1cn suhst.it.11to
legal; no caso contrario, farft remetter oR :111i o~ h aulorid:Hin
c~ompPt.cnt.e, com as suas razões por eseripto.
§ 1". Não sendo legitima, dcver[t, ser rejeitada 1'n liminc
n exf~cpção e o recusantc condemnado m1R cnstns em dobro.
§ 2". Sendo lcgitim:t, nssignn.r-se-:'t, se ft''!r llPCPssario, um
prazo n:1o excedente <le lO dias parn a prnv:r, c, findo esse
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prazo, julgar-se-á, definitivamente e sem recurso, da procedencia,
ou improcedencia, da suspeição.
§ 3°. Se proceder a suspeição, será o juiz condemnado
nn~ custas, e o feito remettido ao substituto.
§ 4°. Se não proceder a suspeiçio, ma.ndar-se-á proseguir
a causa, e condemnar-se-á a parte nas custas, e tambem na
multa de 1:000$, que será cobrada executivamente. se tiver
}mwcdido de má fé.
Art. 123. Os casos de suspeição e a f6rma do processo dos
~ntigos precedentes são extensivos aos membros do Ministerio
Publico, aos escrivães e demais serv-entuarios e empregado• do
juizo, ofliciando, porém, sem~ respectivos Rtlbstit.utos, até final
dPcisão do ineirlente.
l>m: oufrn.c; P1'rPpções r-nwnerrr.da.Cl un a.rt. 117'

ArL 124. As cxeepções de incompetencia de juizo, litispf'ndeneia on prevenção, coislt julgada, illegitimidade do autor
f' presrripçuo_, serüo sempre oppostas, processadas e julgada.'J
prelimimtrmPnte, na fúrmn. dos artigos seguintes.
Art.. 120. Tendo o rf.o qualquer dessaR cxcepções a oppôr,
df~verít. até o terceiro dia do prazo para a cont.cstação, ou em·
IJHrgo~, ou mt andiencia <ht proposição ua n.cção, quando se
t.ratc de ncçi'io Hntnmarin., ou summarissinm, apresentai-a arti ..
c·flladallwtltf', nom inclirn.ção dn.s provas em qtw se fundar c offeJ·ecimento do~ do(~ument.os que tiver c do rol das testemunhas,
r••que!'C'JH.lo, no~ c~sns Pm que a excepção púdc fõler oppos~a
11o tnduo, a c•Jtnçan do Pxccpto para rcRpondm· em :nahcncm
f'.''Pf'Cial.

· Paragrapho nniro. AR ('Xcepções deverão Rf'r u.presenf'lll duplieata, jnnt ando-se aos autos nm doR exPmplares
,. n•mnt.l.Pw.lo-RI~ o out.m ao advogado do excepto.
Art. l2U. He<'Plwndo a petição, o juiz, nos c·n.so:~ l'lll que a
extepc;fí.o pc'Hlo Rf'r opposta no triduo, mandar{t em neto contirmo eitar o cxeepfo para rPsponder em n.ttdi('nein. c~1pecial,
d:mclo-lhC' o offieinl •~outra-fé da eitaçfío eom o I'Ol das téSteJntmhas ~' Itot.ieia •b npresPntaçfío, ou não, de documentos.
~ I 0 • Pal'n <'Ssa r~itação, o officin.l terá o prazo <lP 48 horas,
findo o qunl, se pão tt houvc>r feito, devetft pltRsm· n. diligencia
no rpH', <'tn suhstJtniç!io, ft'l1· dl'signndo pp,fo jllÍ7., ~:1.1\ro motivo
dt· fm·<,~n maior.
~ 2". Se houvct· proposit.o em demorar n <·iktção, o juiz
provid('ncin.r{t parn torrml-n cffectivn., po<lemlo recorrer a
olticia<·~ df' o11tro jnir.o, e npplicar!t ao~ l'<'SponsnvPiR a pena
lt ·~1;nl
§ :1°. Se o excipiente não promover n. auuienein., poderá
hzd-·o o exeC'pto, requerendo a citaçf:ío ditqnell('.
1!I daR
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Art. 127. A audiencia especial terá Jogar no terceiro
dia util, depois de f oita a citação do excepto e nella será apresentada, oralmente, ou por escripto, a impugnação da excepção, seguindo-se o debate oral entre as partes e a producção
das provas. Produzidas as provas, decidirá o juiz a excepção,
ditando a sentença ao escrivão, no mesmo acto.
§ 1°. A rlisem:;são fnr-!'lP-fl no Pspnço dP 1.1 minuto~ para
cada uma daR partes.
§ 2°. Se a ma.teria controvertida exigir demorado exame,
poderá o jniz proferir a sentença clPntro «k 5 din ~. f:uPndo-o,
então, nos autos, por Pscripto.
Art. 128. Se o excepto houver de apreHentnr· 1,pstemunhas.
deverá depositar ew eartorio o respectivo rol, <~om as pre<'Í:·ms
indicações de resideneia, 24 horas antes da audienda.
Art. 129. As partes dBvPrão estar presentps aos debates par·a
Rerem interrogadas sPmpre que houver allegação de facto c
protesto prévio pelo seu depoimento vessoal, cumprindo-lhes
diligenciar para o eompan~cimcnto da." t-.estcmu nhas arroladas.
Art. 130. Nas causas ordinaria.s P espeeiaPs, se a excepção
fôr julgada improeedent.c, a~signar-Re-(t, nn. mesma audiencia,
novo prazo para a defe~m, intimada por prégão, no caso de
revelia, a parte adversa, para seiencin.; nas ea \IF::lR RlmnnariaR e
summarissimas, verificada aquella hypoth~~<'. proRPp;uir-Re-r,
na mesma audiencia da propoRiçã.,, da acção.
Art. 131. Da sentença que julgar procPdente n. excepção
poderá o excepto, na mesma audiencia do julgamento, aggravar
de petição e fla qu<' a. jnlgar improrerlentP só porlPr!l o Pxcipient.e, no nwsmo arto, ag:gravnr dP in~t rmnen1o.
Art. 1~2. O f':-lerivão mPncionará no profo<·ollo :
I, o dia., hora 0 logar da audiencia;
Il, os nomes das pes~ôn.c;;; prrsPntes na qua.lidadP of' j11iz,
part.Ps, advogados, testPmunhas c offi<"iaP:.:.: judi<'i:ws:
III, os nomes das partes rPVPis;
TV, o ohjecto da f'Xcepção;
V, as allegações cssenciaes de faeto, as f•onclusões das
pal'tes, os depoimentos das testemunhas e partes, os incidentes
occorridos e tudo o quP o juiz, a rPquNim~n1o das pnrtes, ou
Px-officio, determinar;
VI, as fleeisões proferidas <lurank a audieneia;
VII, o rompromisso prestado pelas testemunhas;
VIII, o~ rPcm·sos in1erpoR1os <' n~ intirnn.çõPs feitas por
prégão.
Art. 138. Do termo da audieneia. serú ex1 rahid:1. pPJo escrivão uma eópia para ser junta aos autos da acção.
Art. 1~4. As excepções dP litif:pendencia, prevenção e
coisa julgada rPquerem, para. n. f:lln proc·PclPnrin, n triplice
ident.idadf' de eoisa, ca.usa. e pessôn.
Art. 13i'l. A propoF:ição da acç:1o rescisoria não induz
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litispendencia em relação á acção que é licito ao réo intentar
para cumprimento do acto rescindendo.
Art. l:J6. Autoridade da coisa julgada é restricta s(nnente
h parte dispositiva do julga• lo c aos motivos virtualmente
comprehendidos na decisão ; c só attribuida ú.s sentenças definitivas e interlocutorias que não mais depenrlcm rlo~ recursos
onlinarios para sua reforma ou retratação.
Parngrnpho nni<>o. Sito dPstihlirlo~ . porPm. dP:;:~a mltoridadc:
I, o:-; ::wt.of' de jurisdicção graciosa ;
li, as senh•tH:ns pt·ofPriclas em pro<>e~:-;os prPparaiorios
p}'(wentivos ;
III, as SPlliPtH.~as holllologat.orias dP dPRqnite por mutno
<'OHRentimento ;
IV, as sentença.s deneg:üorias rlP fallcneins;
V, as scnknças nullas.
Art.. 1B7. A illegiti midade daR p:wtc~ twm 1t.a da f a.l i :t de
r~npacid:ulf' para f'Rtnr PIH jui?Jo.

CAPITULO XIV
DA

nEFJl}SA

Art. LBR. A dPfesa dcvf' conter a exposição dos factos, ou
cauRas, em que se fnndru· (' sPt' a,('ompa.nhmb rlos doenmentos
<'fll que se basear.
Art. 1B9. Na defesa, devA o réo inserir, preliminarmente,
a arguição de qualquer nullidarle até então occorrida. Se o fizer,
o escrivão entregará logo os autos, conclusos, ao juiz, qne,
<·onhccendo da :Hguição, procederá como fôr de direito.
Art. 1-!0. A defe:;:;a póde ser feita por simples negação,
e offerecida, articulada, ou não, seguir-se-á a instrucção da
causa na fórma PKtahdecida pam Parln. nmn, das PRpPeies de
ae<:ão arlmiUidns neste Codigo.
Art. 141. Dentro do prazo a.ssignado para a defesa, poderá
o réo reconvir, nas aeções em qne é permittida n. reconvenção.
Art. 142. Depois da defesa, a desistencia só é admissivel
medin.ntc accôrdo das partes, salvo quando a impugnação
feitn fl dPf'ÍSt.PtH'in Hlr manifPst.amente improPedenh'.
< 'APITULO
1>.\

XV

\ UTORL\

Art . l·l:3. O réo, df~mandado parn Pntrcga de alguma roisa
que po<;:sue em nomP proprio, deverá, na audiencia em que
fôr a acção proposta, declarar o nome e a residencia da pessôa
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de quem a houve, ou, se já fôr fallecida, o~ nomes e residencias
dos seus herdeiros, e r~hB.roal-os á autoria, requerendo a sun.
citação, que deverâ ser feita no prazo qm~ o jni1. fix:l.r, f' indicando teJ'Il1o para o comparecimento.
Art. 144. Se o chamado á autoria niio romparecer, se
ronkstar o intPressc que Uw é attribuido, ou se houver da
parte do autor duvida sobre a lPgitimidade do chamamento,
poderâ a c> a usa proseguir contra o réo princi pai e o chamado
ú autoria, ronsiderados eomo litisconsortes; no caso contrario,
proseguirá a causa com o chan1ado ÍL !llltoria, f'Prn qn<' sf'ja
licito ao nutor preferir o réo priucipnl
Art. 145. Se a citação não se rcali?:ar no prn?:o mnrrado,
n c'alL~a proseguirá contra o réo.
Art. 146. Em todo raso, nssignar-sP-ft. novo prn7.o pn.r:1
n d(•rc~m.
Art. 147. Se o chamado á autoria rc~i<lit· no Di:.;trieto
Fcd<'m.l, ou em logar incerto, Herít suRpenso o andamento do
feito n.t!'~ que se verifique n ritação peRsoal, on Pdiln.l; se residir,
porém, fóra. do Districto, pros<)gllir[t a nnusa. 11fío oh~tantP
n. Pxpediçfío da rPspcetiva prPcn.toria, on 1ogn.toria.
Art. 148. Quando a cansa eorrPJ' rom o <>lunnndo ú autoria,
podcrh o réo intervir como a._c;sistPIÜ.e P l:nnhPnl pmsf'~~:uir, ~~"
o ehamaclo ú autoria confessar o pedido.
Art.. 149. O chamado {t nu1orin. qllf) n:1o honvc•r f;ido citado no prazo marcado, comparcecnrlo m:1i~~ I :trdP, n•('Ptwr(t
a <'nusa no estado em que a cncon1rar.
Âl'L HiO. A cvi<·ç-fío ~N[t }l('did:t. por nC'<::io dir(·f'la <'olltJwü•n1P.
Art. 151. E' lieito ao chamado á autoria dmmnr outro
para o meRmo fim e, assim, successivn.mente, ohscrvtmdo-sP
Pm relação a todos as disposições dos :n·t,igo:-; pn~t<·dcntes.
Art. 1!')2. Se o réo possuir em nome dP ontn'm a coisa
demanda,la, poderá, na nndieneia d:1 propo'>içfio da ncção.
nomenr á autoria o proprictario, ou o possuidor indir·pcto, indicando n sua residP1win., pPna d(' spJ·lmYido <'otllo po~Hnidor ('In
nome proprio.
O autor na causa promoverá a f'itnc;fio do nomeado no
prazo que o jnir. fixar, <'Olll indiençfío dP 11'1'11Hl p:u·:1 o c·ornparPeimento.
Art. 153. Re o nom~ndo não rmniXll'f'CPI', ou Hf' negar n
qna.lidn.dc qu~ lhe é n.ttribuida, terá o autor a l'a<·uldadP de prof.lf~guir rontru o nonwn.nte c eon1m o nomPado, eotno lit.i~<·on
~or1 PR, asRignando-se novo prazo para a •·on t<'~l ~1~üo.
Art. 154. Se o nomendo nilo honn~r ~ido <·i1 ado 110 prmm
marcado, po(lcrá, rompn.rcecndo 111:1i-..: 1:n·d<', !'t'('('IH•r :t t'nn<.:a
no ('Rt.a.do em que a c'ncontrnr.
Art. 155. Se o réo nomear pc•ss\,~t •·m <'ll,Ío nomP não
possuir n. ('oisa., serft condenma.do a pn<?,ttl', Ptn I n·~~dobro, as
custas qliP, por eRRe mot.ivo, honYCI'f'lH .··itlo r,,il n'~.
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CAPITULO XVI
nA ASSTSTENCIA

Art. l!i6. Todo nquellP que quizer defender o sen direito
juntnmentP com o do autor, ou o do réo, p(,flp, intc:rvir no pror·('~~~o como a~:-:;istcnte.
A rL 157. Pnr:t ~Pr ndmittido, deYc o assistente logo
pmvn.r o intercssp na qucstfío controverti(ln em juizo.
Art. 1G8. O asf-ii~h,nte pócle intervir em qualquer pha~P
do processo, n.ntc~s, ou d('pois, da sentença, c, recebendo a
c·ausa no estado em que se achar, deverá n.llegar o sen direito
TIOS mesmos termos que eompetem ft parte assist.i(ln.
Art. 159. O assistente não pôde cxccpeionar o jni7..t.>, ou
l'f'f'Ollvir, tlPill interp(,r recurso de decisão, ou RPntença, de que
niio tf'll ha n'corrido o assistido, não se alterando, pela inter\'Pnçiio, os dirciios das partes que, livrPmPnte, poclerfio c·onft·,'-'~:tr, tmnsigir, ou dPsistir dtt acção.
Art. HiO. A :l<lmiR~fio do assistPTÜP pôde ~e r impugnada
r1o1' qnnlqtH·r das Jmrtcs, mo~trando o ~<'U nenhum in1eresse
11:1. (':tnsa; c o juiz dccidirú o inddente dPntro de 48 horas.
Art. lGI. () assistente não pôde ser condernnndo, nem
absolvido, e em caso algum fica inhibido de formular o f'Pll pedido, dirf'ctamentc, em acção propria.
Paragrapho uniro. Todavia, a sentença o obrigar(t. ao paJ.!:Umrnto das custas dos actos que. houver prnJic•ado, ou pmInovido, ~n o aRsist.ido decahir.
Art. 1H2. A assistencia não tem logar na Pxccuçií.o, R:llvo
nos iw·idPntP~ dP f'tnhargos de terceiros <' prefNeucias.
f~APITUT~O

XVII

Art. Hl~. A opposição P a acção do terceiro que se julga
com cJirnito sobre o objtwto ela canAa e inif~l'VPill no processo
Jlltr:t exd11ir n~ p:ntrs, ou qtmlquPr dellas.
A I L. lfi·l. A oppo~içiio pcr!t dNlnzidn. pPln. rÍlrma da pe1.ic;ão inieia.l das twc,~õPR, corre no me~m10 proeeKso, :-~imnltanea
lllt>llLP emn :1. [WÇ':Lo prineipal, se é propoRt.u aBL<'R dn clilu.ção
das provas; <', em anto apartado, sem prPjni~o da, (•nnsa
princ·.ipal, se d<'pois ch phasc prolmtoria.
·
Art. 1G!>. Para a opposição nfio se f a7.i mistér a citação
elas par~ <'R; na primeira hypothcsc do artigo anterior, o oppoPnte, JllllÜuulo proenraçfío c os documentos juRf.ificativos dn.
~-·na. in1f'nção, pC'dirú vista dos autos, que lhe serão continn~tdor~ pm· G dias, d('poi~ de contestada a acção; nu se-
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gunda, mandará o. j niz autuar a petiçfío, Rei entes ns partes,
ou seus procuradores.
Art. 166. Offerecido~ os artigos de opposição, abrir-se-á
vista dos autos, successivamente, ao autor e ao réo, por igual
prazo, para os cont('st.arPm, prosegnindo-se como na reeonwmção.
Art. 167. Os nrtigos <lc opposição não Rcrão recebidos
quando desacompanhados de docmncntos justificativos, c
decahindo o oppoent<'. H't'Ú <·mHlPmJuHlo nas <·llshts do J'('tnr(lmnent('. em dobro.
Art.. 168. A acç·:1o P n opposi<;-ilo ~<'r:1o ~irnnlt:uwnnwnt.P
julgadas pela mesma sentença.

Art. 169. Correndo a opposição <'lll auto apartado, poderá o
juiz, a requerimento das par1es, ordenar a reunião dos processos.
quando mn dPlles attinja a phasp em one er.:;tiver o outro,
Art. 170. A opposj(;i\o niio ~~ :u hnissi n'l na sPp;umla
instancia.
Art. 171. Havendo yarias nppof-'Í\Õ<'R, o prazo pa rn a sna
disenssfio SNÍl n mesmo.

CAPlTULO XVIII
nA. Rl~C'ONYENÇÃO

Art. 172. O réo quP tiver alguma acção eontra o autor
por quem é demandado, poderá reconvir, formnhnclo o Reu
pedido simultaneamente com a conteR1ia<;-iTn, ~Pm dPpcnrlenei~
de eitação prévia do autor reconvindo.
Art. 173. Offcrccida, a reconvenção, abri r-sP-á vista ao
n.utor reconvindo, por lO din~, pum a conl<•st:tç·iin~ ::-;rgninrlo-se
os demais termos da causa.
Art. 174. Não pôde reconvir o eh:un:Hlo :'1 :111t'orin, snlvo
~e tomar a si a o('fcs~l, da causa.
Art. 17f>. Podem sm· propostas em reconvenção as demandas que têm por fim excluir, on moditlear. o p<'dido do autor.
Art. 17H. Não admittem l'econv<mçiio:
I, aR acções sobre o cst.ado dns pesHúns, snlvo ~ts de
desquite.
11, as de alimcntm~;
111, as de deposito;
IV, as executivas;
V, as acções sobre immoveis, ou direitos n ellcs relativos;
VI, em geral, as ncções qur tivPl'Pm proPesso differente
do estabelecido para o pedido da J'('l~onvrnt~:i· l, s~1lvo se
se 1rat.ar de reconvençfío Pm :tcç•iio onlinnria.
Art. 177. Para a reconvenção, dev<'m ns partes apresentar-se na mcsmn qualidade pessoal em qnP ri1•;nr~m Wl. ncçfio,
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não podendo ser reconvindo, em seu proprio nome, o que demanda em nome alheio.
Art. 178. O réo reconvinte é obrigado a prestar fiança ás
custas, nos casos e pela fôrma do art. 424.
Art. 170. A desistencia da acção, depois de offcreeida a
reeonvenção, não impede o proseguimento desta.
Art. 180. A reconvenção Rerá julgada juntamente eom a
ae,;:Io, na mesma sentcnçrt.

C.\PlTULO X.LX.
1).\;.; l'HOV.\S

Arl. lS I. São admisHÍV<'ÍS em jui~o toda.:-4 a!'-i especies de
prova. reconhecidas nas lPi~ ei vis e eommcrciaes.
~\rL 182. Compete, em regra, a eada. mna. das partes
forJJeeer os elPmei1tos dP prova das allegações que fizer.
Art. 18:3. Aquelle que allPgttr direito singular, estadual,
estrangeiro, ou <'ostumeiro, deve provar a Rua vigcneia c teor,
salvo ao juiz que delle tiver conhecimento dispensar a prova .
.Art. 184 .• \ n'speito da.c..; provas dos actos (~ contractos,
guardar-se-ú. o que, em geral c PRpecialnH'nh•, prPserevmn as
lPis que os reguhtBI.
Art. 185. Se a parte, on testemunha, uão :-40nlwr faltar
a lit1gna portugneza, deporá por meio de inh•t·prcl P dP nonwação do juir,, dcvidamPtltc compromissado.
Art. 18(). O surdo-mudo que não souber <'Hernn·r depor[t
por meio de üttcrpt·etc que traduza a sua lingnn.gPm mimica.
Sabendo, porém, ler c csercvcr, SC'I'á. inquirido por <'~eripto
c da nw!'-inut fôrma respondcrú.
~\rt. lR7 .. \s t<>~tcmunhas c partes serão pergwdadas, ou
rcpergunhtdas, tão sómetü.P. sobre os facto~ al'tienlados ua
aeç~ão, on na ddesn., c suas eircumstanciaR, dcn~udo msponder
com ru·Pei~ão <~ (·lar<'Z:t ú.s perguntaH que ~c lhes rir.en'm c declarar n razão da f'(~ÍPncia, ou conhecimento, qw~ t<~m dos
l'aetos narrados.
Art. 188. Na redaeção dos tlcpoimcutos, sel'ão consignadas
as pprguntas, H(' o pedirem as pnrtPs, ou os <lPpOC'tü.Ps. c ~c o
(idcrminar o j ni:r,.
Art. 189. As pe~sôas que, por enfennidadP, ou Yelhice, não
puderem eompareecr em jui:r.o para <lnpôr, ~(~rão inquiridas
nm sua propria resideneia.
Art. 190. Ninguem t: obrigado a depôr sobre factos a
('n.io rP~Jwii-o, por PRhHlo, ou profisRão, deva guardar Hegrodo
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Da confissão
Art. 191. A confissão, como meio de prova, sórnente vale
se emanar da parte, ou do seu mandatario com poderes especiaes, se versar sobre os factos da causa e fór livre c clara.
§ 1°. Poderão, entretanto, confessar, nos limites da autorização que lhes conceder a lei, ou a autori(lade competente,
os representantes dos incapazes.
§ 2°. Nas causas sobre immoveis, deverá o conjugo cunflnnar a confissão do outro para que prodmm seus effeit.os
jurídicos.
Art. 192. Sendo a confissão vaga, ou equivoca, mandará
o juir. que o confitente a declare, ou explique, P, :-;e negar-se
a. fazel-o, será contra elle interpretada.
Art. 193. A confissão póde ser feita em juizo, por termo
JIOH autos, ou em depoimento pessoal ; ou fôm <k jni1m, verballll<'llf.e, on por escripto.
Art. t 94. Verificada a e(mfissão mu jnir.o, a parte púd<:
requerer a conclusão do feito pnrn (1ue ~rja o eonfitcnic condemnado de preceito.
Art. Hl5. A confissão judieinl sana <' revalida os Prros da
acção c do processo, não supprindo, porfm, a ('Seriptura puhliea c a particular, quando da fmbstaneia do <'ontraeto .
.Art. 19ü . .A confissão verbal, fóra do juizo, é admi:::~i vd
lloK casos em que a lei nfw exige provn littcral.
Art. 197. A confisPão que constar de e~wripto terh o
mc:::mo valor attribuivel ao documento que a contiver .
.Art. 198. A confissão, não havendo outra prova, 11:1o
pútle em parte ser acccita e em parte ser rejeitada.
Art. 19U. A confissão só prejudica ao confitente u a H<~w;
herdeiros, ou successores, c poderá r-;er retractada por erro dn
facto, at.é o julgamento definitivo da <~ausa, ou por aeç:1o
dirccta, quando obtida por dolo, ou violcncia.
Art. 200. O depoimento da partP, que pc'la ]Pi tenha obriga<;ão de depôr, será requerido eom a eommina.ção de <~onfessa.
§ 1". Se a parte não comparecer, ott eornparec~endo, :-1r:
reeusar a tlepôr, será havida por confessa, :-:;nudo-lhe, f.odavÍ;J,
permittido purgar a móra antes da sentença, quando prnvH.r
justo impedimento e requerrr prestar o :-wu dq){)Íllwnto Ha
prC's<mça da outra parte.
§ 2°. l~'allecendo a parte citada para depô r, :lll Le~ d1!
imposta a pena, esta não passará a seus herdeiros.
Art. 201. A parte sómente é obrigada a depôr sobre artigos claros, precisos, pertinentes á causa, não eontradictorio:-:,
nem diffamatorios, ou meramente negativos.
Art. 202. Não serão obrigados a clepôr os herdeiros, suecessares universaes, ou singulares, e os representantes, ou maudatarias, de pessoas juridicas sobre factos de que não tenham
participado, ou que forem estranhos á sua administração.

.\!:TO~
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Art. 203. O depoimento requerido na dilação probatoria
poderá ser prestado depois della, se a demora fôr imputavel
ao depoente.
Art. 20:1. A parte não póde ser obrigada a dcpôr mais de
111 na

vez, na mesma causa.

Art. 205. Nas cansas em que fôr parte a 1iunicipalidnde,
deporá o Pn•feito, que, entretanto, poderá eximir-fie ele depôr
~:<'mpre qtw; pPlos procuradores dos feitos da Fazenda Munit·ipa1, declarar que nfio tC'm conhecimento pessoal dos fados
:! llegndos.

})os documentos publicos c parlicnlarc.<>
1\ r L. :WU. Os doeunwut.os publicos e padiculares terão o
':dor de prova qtw lhes attribuirem as lei~ eivi~ e coHllnl'l"ciaes.
Ar!. ~07. N:io têm fé <~Iu juiw:
l, o~ doetum•nLos publicos, ou parti<~ulart·:.;, «~:-t,Jwellndos,
ra~pado~, riscatlos, on bornulos em logar subHtaneial, ou HUS·
peito, salvo prm·ando-~c (l'le o vieio foi fpjf o pela parte nclle
int.Nes:-:ad:t;
11, os ·dneutnent.os publico~, ou pa,rLicularcs, euwnJados,
nu PH(rl'linhados, em logar substancial e Fmspeito, não r:;cndo a
1 lllf'llda, nu <'ntrclinhu, competentemente rcsalvada.;
li I, os documentos pnblicos, ou particulares, que «:uuti4
'.Trem di::iposições que se destruam reciprocamente, ou c:olli~
dircm com outros offerccidos pela mesma parte, sem qtw se
possa conciliai-os com alguma explicação) ou distincção, ra:.-:t•aYel.
ArL. 208. São inadmiflsiveis em juizo quaesquc~r dot'tllltcutos rmli~idos em língua estrangeira, sem que seja111 :v:omll:t.nhados «la traducç:To em portuguez.
Parap;r:t.plto unieo. A traducção Ner[t feita por traJudor
public~o, e, nn falta, ou Ünpedimento, por JWS~.rm idonca no' tlf';:Uln, fJP}O ,Ílli/, 1 a aprazimento das park~.
;\ rL. 211~). As eúpiaR, puh1ieas-fórmas, ou ext.mel.o~; de :tlgum
doctnn~nLo original, tirados sem fÜtação da parte, 11ão farão
prrn:a ~{'lll qun ~Pj:u11 eonferidoH com o orig;inal, na presença
ela, pari<~ :tdver~:t, pdo eserivfío da causa, ou outro para. este fim
11omeado, citada a parLe, ou ~eu procurador; lavrando-se termo
dn <·onformidatk, on differença, e11contmda.
Paragrapho unieo. Se a parte interc~sa.da •·onvier <~lll· <{Ue
~:eja

dispensada a conferencia, as cópias; publicas-fórmas, ou
t'Xtraetos, Ya.lcrão contra ella, mas não contra terceiros.
Art. 210. As disposições dos artigos antecedentes são ex..
i eusivas aos actos authenticos, escriptos de obrigações c a
quaesquer documentos e livros escriptos em lingua estrangeira.
Art. 211. As certidões c traslados extrahidos de autos,

288

ACTOS DO PODER EXEfXTTYO

livros de notas, registros e mais papeis publicos, pelos escrivães
e tabelliães, fazem provp. independentemente de conferencia.
Paragrapho unico. Considera-se documento original o
primeiro tra.~lado das escripturas lançada~ no liYro de notas
doR tabelliães.
Art. 212. Quando um instrumento fizer referencia a outro,
não se lhe dará fé sem que o instrumento referido seja apresentado, se não estivct· incorporado no refenmte, on nelle se
não fir.er remissão ao livro f' folha f'IH qne tenha ~ido registrado, ou lavrado.
Art. 213. Se algum doemw'nto fôr argui< lo de falHo peb
parte contra quem é offerecido, far-se-á a prova th falsidade,
juntamente rom a da <~ausa, dentro da dilação probatoria, ou
em auto apartado, se ocCOlTPr o ineirlcntc {lc'pois da prova
encerrada.
Das f eslt• 1111111 hu .~
ArL. 21·1. Podem clepôr, eomo te;.;f<'llHtnlt:t:-:, as pessô:1s
a quem a. lei não prohibe de faml-o.
Art. 215. Não serão aclmittitlas a depôt· as h·stcnnmhas
<~ujos nomes, profissão n domicilio não eÓnstarem do rol depositado em <~m·torio, 2"~ horas :w tcs~ on do req nerimento de
inquirição.
Art. 216. As testemunhas farüo ]H'Olltei-'s:t :-<ol0nme de
diímr o que souberem c lheR fôr pPrguntado.
§ 1°. Devmn clcclarar Hens nomes, prenome~, idade,
profissão, estado, domicilio, ou residencia, as l'elações de parentesco, amizade, inimizade. ou dependeneia ('Otn as partes,
e o seu interesse na causa, se tiverem.
§ 2°. A testemunha inidonea, que oecult.ar e:-;La eircumst.ancia, poderá ser contradictada pela parte contra qnem fôr
produzida, tomando-se por escripto a contradicta <' a resposta,
r, Pm vista da prova no neto produzida~ cl<~~~idir!1 o juiz devr~r,
ou não, ser inquirida a testemunha.
§ 3°. A parte poderá limitar-se a cmltf'~tar o df~poiment.o,
qnl' pela testemunha scr[t confirmado, ou não.
§ 4°. As testemunhas serão inqnil'iclu.c; pelos ad \'Ogados dus
partes que as tiverem offerecido c reperguntadus pelos d:t parte
contraria; os depoimentos serão cscriptos pelo escrivão e lidos
por clle, ou pelas partes c rubricados pelo juür., que poderá, no
acto <la inquirição, fazer as perguntas qtH' julgar conveni('ntcs.
Art. 217. O juiz Ja eausn, arrolado eomo testemunha,
devcr[t dedarar, por despacho, ter, on não, ('onhecimento ele
factos que possmn influir na decisão.
No ea.so affirmativo, deixará de fuuceiona.r no feito.
Art. 218. O militar não será obrigado u. depôr sem a respect.iva requisição no c.ommnndo n qll(' f'RfiYPr suj('ito.
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Art. 219. Sendo a testemunha empregado ou funccionario
publico, precederá requisição ao chefe da repartição, ou do
~erviço, quando tiver de depôr em hora do expediente.
Art. 220. O depoimento será prestado oralmente, não
sendo pennittido á testemunha trazel-o por escripto.
§ 1o. As testemunhas serão inquiridas separada e successivamente, começando pelas do autor. O juiz providenciará
de modo a que os depoimentos fle unms nfio sf'jam ouvidos
pdas outras.
§ 2o. SP os depoimentos das testemunhas estiverem em
contradicçiio formal entre si, ou com os das partes, sobre facto
certo c principal na causa, poderá o juiz ordenar acareação
dos depoentes, reduzindo-se a termo as suas declarações.
Art. 221. As testemunhas arroladas peJas partes podem
comparecer independentemente de citação, nms, se forem
eitadas c não eornparccercm sem motivo jnstifieado, serão
('onduzidas debaixo de vara.
Art. 222. A testemunha poderá reclamar da parte o
pagamento das despesas para o seu comparecimento, inclusive
o salario que por esse motivo deixar de receber.
Art. 223. Não excederá de 10 o numero de testemunhas
<lc cada uma das part0s, ulém das referidas c informantes,
quando não fôr esse o nnico meio de prova.
Art. 22-!. Se alguma testemunha houver de ausentar-se,
ou He por sua idade avançada, ou molestia grave, houver receio
de que ao tempo da prova já não exista, poderá ser inquirida
:llltecipadamenÜ', com prévia citação dos interessados, entregando-se o depoimento ao requerente para delle se servir
quando e como lhe convier.
Art. 225. A prova testemunhal é inadmissível para prova
de contractos para os quaes a lei exige meio especial de comprovação, ou cujo valor exceder de 1:000$, se fôr eivel, e de
,100$, se commercial.
Qualquer que seja, porém, o valor do contracto, é
admissivel, como suhsicliaria ou complementar de outra prova
por eHcripto.
Art. 226. Nos casos de dólo, fraude, ou simulação 6 admissivel a prova testemunhal, qnalquer que seja o valor do contracto.
Das presurnpções e dos indicias

Art. 227. A:-; presumpções são legaes, ott commu11s. A legal
e absoluta, ou eondicional.
Art. 228. A prcsumpção legal absoluta não admitte prova
em contrario.
Art. 229. A presnmpção legal condicional dil'5peBsa do
1 'flll8 da prova aquelle que a tem em seu favor.
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Art. 230. As presumpções communs são admissiveis nos
mesmos casos em que é permittida a prova testemunhül.
Art. 231. Os indicios, sendo graves e concordantes, fazem
prova plena e s1i.o admissiveis nos mesmos casos em que é
permittida a prova testemunhal. Tambem por elles podem
ser provados o dólo, a fraude e a simulação.
Do juramento ou nJfirmaçtio
Art. 232. A prova por jurament-o ou atlirmação só é
admissivel nos casos expressos em lei.
Art. 233. O juramento ou affirmaçiio pú<lP ser prestado
por procurador com poderes <~speciaes.
Art. 23·1. O juiz nome:\l'Ú, peritos para arbitrarem o valor
até ao qual póde ser crido o juramento in liletn.
Art. 235. O jurau1elllo f.uppletorio é admissivel, a requerimento da parte, nos cnsos expressos no Codigo ComInercial e, em geral, quando a. parte adversn recusar os
livros, ou documento~, cujo exnnlC se houver determinado.
CAPITULO XX
DOS EXAMES PEH.ICIAEP.

Art. 236. Os exames para. prova de f neto q ne dcl1cnda de
conhecimento technico Rerão feitos por peritos, observando-se,
quanto aos exames medico-legae~, o disposlo nos artigos
167 a 171 do decreto 11. 16.27~. de 20 <le <ler,Pmhro de 1923,
e no regulamento que baixou eom o dPet·eto n. 16.670, de
17 de noYembro de 1924.
Art. 237. Nos feitos contenciosos, os exames periciaes
devem ser requeridos no período prohat.orio (no caso do
art. 315) ou nas allegações finaes. Neste ultimo easo e no de
que trata o artigo seguinte, as partes deverão ser ouvidas
sobre a diligencia, no prazo de 48 horas para eada uma.
Art. 238. Ao juir, incmnbe, quando os j nlgnr neeessarios
!1 decisão, determinar ex-o;(Jiâo tacs exames.
Art. 239. Podem tambem os exames ser requeridos c feitos,
como actos preparatorios, sempre que houver razão para
temer prejuízo na demora.
Art. 240. Os peritos, em regra, não cxecdcrão de tres,
podendo, todavia, as ymrtcs coneortbr <'m mu RÓ, que será
indicado em petição.
Art. 241. Não havendo aeeôrdo 1las partes, a louvação
far-se-á em audiencia aprazada, nomeando cada uma das partes
o seu perito, c o juiz o terceiro.
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Art. 242. Havendo mais de um autor, ou de um réo,
se não accordarem na nomeação, prevalecerá o voto da maioria
de cada um dos grupos e, verificand~e empate, decidirá a
sorte.
Art. 243. No caso de revelia das partes, ou quando o
exame fôr determinado ex-officio, a nomeação dos peritos compete ao juiz.
Art. 244. No exame por precatoria, far-sc-á a. nomeação
no juizo deprecado, salvo accôrdo em contrario.
Art. 245. No mesmo acto da audiencia, depois da louvação
das partes e nom(mção do juiz, poderão ser recusados os
Jleritos pelas mesmas eausas por que podem ser recusados os
juizes c testemunhas, c ainda por falta de conhecimento teehnico sobre o objeeto da causa, sempre que a. respectiva
apreciação depender <le tal conhecimento.
Art.. 246. O juiz, na mesma audiencia, ou na seguinte, se
alguma das partes quizer produzir prova que não possa apresentar logo, tornará conhecimento verbal e summario da questão
c decidirá, mandando tomar por termo a sua decisão e bem
assim os motivos da suspeição arguida, :ou da recusa feita c os
·
depoimentos porventura prestados.
Art. 247. Nas liquidações commerciaes, um dos peritos
será indicado pelo liquidante, nomeando os demais interessados o segundo e o juiz o terceiro, caso não haja menores interessados. Verificando-se o interesse de menores, o terceiro
perito será indicado pelo representante do Ministerio Publico.
Art. 248. Nos juizos administrativos, os peritos serão
ir1dicados pelo juiz, salvo:
I, nos casos previstos na lei n. 4.294, de 6 de julho de
1921 <~ seu regulu.mento, n. 11.969, de 3 de setembro do mesmo
a.nno, em que a indicação será feita de aecôrdo eom o que a
respeito estabelece esse ultimo acto;
li, nos examps de livros c verificação <le balanços de
socio fallecido, em que servirão os avaliadores privativos (dec.
n. 16.273, do 1924, art. 163, § 1°) ;
III, nus verificações de obras, em que se procederá como
:::e prescreve no n. n deste artigo.
Art. 249. Nomeados os peritos., serão intimados a prestar
dentro dP 5 din~, compromisso de bem desempenhar as su~
funeçõcs.
Art. 250. Aquclle que não acceitar a nomeação, ou não
comparecer nesse prazo, será substituído por outro indicado
pela parte.
Art. 251. Prestado o compromisso, se os peritos não
eomparecPrem, sem excusa legitima, no dia c logar designados
ou não d0rem o laudo, ou eoncorrerem para que a pericia n~
seja feita no termo assignado, que o juiz poderá prorogar, razoavelmente, se lhes imporá como mu1ta as despesas da nova
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diligencia a que se procederá, nomeando o juiz perito, ou
peritos, em logar dos que faltarem. ·
§ 1°. O não comparecimento do perito, ou dos peritos, por
motivo justificado, os relevará da multa, dando-se a substituição no acto, na fórma deste artigo.
§ 2°. A multa será cobrada executivamente, ex-officio.
§ 3°. Será, todavia, transferido o dia da perícia, ou prorogado o termo para ella assignado, e não haverá logar a
substituição dos perito~, s0. as partes concordarem na tran~:
ferencia, ou prorogação.
Art. 2.52. Os peritoR nomeados consultarão c·rltre si e o
que resolverem, por pluralidade tlc votos, será reduzido a
escripto pelo terceiro c assignado por todos, cumprindo ao
vencido declantr ns r:vzõl'S da clin~rgencia logo c·m ~eguicla ú
sua assignatura.
Art. 253. Se nenhum accônlo houver e forem os trcs pcritos de opinião diversa, cada um escreverft o sen laudo como
entender, dando as razões em que RC fundar.
Art. 254. Os laudos, quer aceordes, quer divergentes,
serão escriptos em termos claro~, precisoR P eonformes ao~
quesitos propostos.
Art. 255. Apresentados os laudos, se nelles houver algum
ponto que, por deficiente, ou obscuro, precise ser esclarecido,
o juiz, ex-offic-z'o, ou a requerimento das partes, poderá ordenar
os necessarios esclarecimentos, tendentes a supprir n <lPficicncin,
ou obscuridade do parecer.
Art. 256. Os quesitos dos advogados, procuradores e
membros do Ministerio Publico serão rubricados pelo juiz c
poderão ser apresentados até o aeto da diligenciu, c os do
juiz serão inseridos no despacho que o determinar.
Art. 257. No decorrer das perícias, podem as partes
apresentar testemunhas, que serão inquiridas na fórma do
art. 216, § 4°.
Art. 258. Os peritos poderão Pxaminar O:" autos em
cartorio.
Art. 259. O juiz não fica adstricto ao laudo dos peritos,
meramente consultivo, ou de informação, e poderá mandar proceder a segunda perícia no caso de divergcncia dos tres pcritos.
Na segunda pericin, não pod('rão inl.f'l'\'Ír os peritos da
primeira.
Art. 260. O juiz deve negar a pcricia, quando o facto
depender do testemunho commum, e não do juir.o especial de
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Art. 261. De tudo quanto occorrer ua diligencia será lavrado auto circmnstanciado, assignando-o o juiz, as partes, os
advogados, ou procuradores, peritos e testemunhas.
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Art. 262. A perícia não tem logar:
I, quando a inspecção ocular fôr imprat.icav('l, em razão
da natureza transitaria, ou variavel, do facto;
11, quando fôr desnecessaria, á vista das provns, ou inutil
rm relação á questão discutida em juizo.

CAPITULO XXI
l>OR flROS

1~

C'OR'J'{ll\fBR

Art. 203. Os usos c costumes, em geral, poderão srr
provados por qua.lqucr meio de direito.
Art. 204. A prova dos usos P f•oshmlPS commPrciae~
tI c praça nacional far-sr-ú. :
I, por certidão do extincto Tribunal do Connnércio, ou
da Junta Commercial, se constar algum nssento sohrc o nso, ou
~~ostnmc, allcgado ;
li, por cert.idiio da Canmm. Ryndil'.fll do:-; nnTrf.orP~, na
l'ímna do seu regulamento.
Art. 265. Quando sobre o uso, ou eostnme, houver assento,
(~ontra elle é inadmissível rontestação que nffo VPl'SP sobre n.
identidade do caso.
Contra o :tttestado, porém, é admissivel qunlquer prova.
Art. 26G. Os usos c costumes commerciars dos paizes
Pstrangeiros provar-se-ão:
I, pelo meio indicado no n. I do art. 264;
11, por acto authentieo do paiz a qnP se rdPl'ii'C'Ill, devidamente legalizado.
Art. 267. O juiz, ou tribunal, que proferir sentença julgando provado algum nso, ou costume commPrcial, deverá
remettcr C'Ôpia ú. .Junta Commercial (' (!. Camara H~Twlical elos
( 0rrC'torP~. para "('J" arehivarla.
1

CAPITULO XXH
DAR ALLBGAÇÕER FTNABR

Art. 268. Nas causaR, cujo processo não Hc passa em audiencia, produzida a prova requerida, ou julgada deRnecessaria, na :tndiencia de que trata o art. :~OR, o cscrivfío abrirá
vista ás partes para arrawarem afinal, Pm primeiro logar
:1n autor e depois ao réo.
§ 1". Se houver oppoente, terá clle vista dos autos antes
do nutor c do réo. Se forem dois, ou mais, a vista lhes será
aberta na ordem em qnP tiverem comparecido em juizo.
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§ 2°. O assistente arrazoará no mesmo prazo que competir
ao assistido.
Art. 269. E' facultado ás partes juntar documentos ás
suas allegações finaes. Se os documentos forem juntos pela
parte que arrazoou em ultimo logar, dar-se-á vista h parte
contraria para, no prazo de 48 horas, dizer sobre elles.
Pnragrapho unico. Se a parte, utilizando-se da vista, fizer
allegações extranhas, ou exceder o prazo do artigo anterior,
serão as suas allegações, a requerimento da outra, desentranhadas dos autos.
Art. 270. Apresentadas as allegações finaes, serão oR auto~
preparados e conclusos ao juiz para o julgamento.

CAPITULO XXIII
DA SENTENÇA

Art. 271. Conclusos os autos, o juiz poderít ordenar a:::~
diligencias que entender neccRsarias para julgar afinal, assignando prazo razoavel para ellas, e farít supprir as irregularidades e nullidades sanaveis.
Não executando qualquer das partes a diligencia no prazo
fixado, julgará o juiz a causa com os elementos existentes nos
autos.
Art. 272. Entendendo o juiz que a causa se acha em estado de julgamento, dará a sentença definitiva, condemnando,
ou absolvendo, em todo ou em parte do pedido, segundo a
prova dos autos, sem que possa ir além das conclusões das
partes e do virtualmente nellas comprehendido~ como os
fructos e accessões do principal.
Art. 273. A sentença definitiva deve ser elara, mencionar
os nomes das partes, summariar o pedido c a defesa com os
fundamentos respectivos, e conter os motivos da decisão, e
indicação da lei, regulamento, uso, ou estylo, em que se fundar.
Paragrapho unico. Deixarão, porém, os juizes de applicar as
leis manifestamente inconstitucionaes e os regulamentos cujas
prescripções forem evidentemente incompatíveis com as leis,
ou com a Constituição Federal.
Art. 274. A condemnação deve ser de coisa, ou quantia,
certa, salvo na.'l acções em que possa, ou deva, ser liquidada
na execução c nos casos em que são pcrmittidos os pedidos
alternativos.
Art. 275. As sentenças serão escript,a.s, datadas c assignadas pelos juizes, salvo nos casos dos arts. 127 e 334, § 3°,
e publicadas em audiencia, lavrado nos au1os o f•ompetentc
termo.
Poderão, todavia, ser daet.~·lograplmda.s, RPndo pelo juiz
rubricadas as folhHB.
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Art. 276. Os effeitoR da sentença só decorrem da intimação ás partes, por seus advogados, ou procuradores j udiciacR,
snl vo quando presentes á audiencia da publicação.
Art. 277. Publicada a sentença, ao juiz não é licito
nJteral-a, podendo, tão s6mente, declarai-a em ponto duvidoso,
<~ontradictorio, ou ornir::;so, por meio de requerimento da parte,
<lcntro do termo de 3 dias da sua publicação, ou intimação.
Art. 278. As :-3eiÜf'nças serão vroferida." e publicadas no
prazo de 60 dias, para as definitivas, e de 10 dias, para as intcrlocutorias, salvo os casos expressos neste Codigo. Na Côrte
de Appellação, os prazos para os acc6rdãos, ou deciRões, serão
esta,helecidos pelo regimento interno do tribunal.
Art. 279. A hypotheca judiciaria sobre os bens do condmnnado inscrev<'r-se-á, a requerimento do autor (' mediante
11mndado do juiz, no qual se declararão quaes os immoveis
que ficam hypothcc:tdos e Re mencionará tudo o que a h'i civil
c·xigir nos Pxtra.do~ para a inseripçú.o de hypnthP<':lH.
CAPITULO XXIV
DAS CUSTAS E MULTAS

Art. 280. A sentença, ou accórdão, que julgar a acção,
qualquer dos seus incidentes e os recursos, eondemnará na.~:~
<~nstas a parte vencida, na proporção em que o fúr.
Art. 281. Nos processos em que não se admittir defeRa,
ou opposição, e nos de jnrisdicção mern.mente g1·aciosn., fts
<~ustas serão pagas pelo requerente.
Art. 282. Nos juizos divisorios, se não houver lit.igio,
os interessados pagarão as custas proporcionalmente ao~ sem~
quinhões.
Art. 283. Terminando o processo por desistencia, ou confissão, as custas serão pagas pela parte que desistiu, ou confessou; c se terminar por transacção, serão pagas por metade,
não havendo aceôrdo sobre o seu pagamento.
Paragrapho unico. Quem desistir de parte do pedido, ou
confessar partP cldlc, p:1.gará das custas vencidas a quota
proporcional á parte de que tiver desistido, ou confessado.
Art. 284. As custas Rerão pagas logo depois de concluídos o.s actos respectivos, por aquelle que os houver requerido.
As custas dos act.os judiciaes praticados a requerimento
do Minist.erio Publico, da Fazenda Munieipal, ou do representante da Assistcncia .Judiciaria, ou de parte victima, ou beneficiaria, de accident.<~ do trabalho, ser:1o p:tgas n.final pelo vencido, seja autor on réo.
Art. 285. Não serão contadas, em regra de cnstas, as dos
act.os desnecessarios e supcrfluos ao andamento regular do
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processo, quando com taes actos não haja concordado a
parte.
Art. 286. As custas de diligencias e actos judicia&S que
tiverem de repetir-se por erro, ou culpa, de algum funccionario,
serão por elle pagas, além de responder pelo prejuízo que dahi
resultar.
Paragrapho unico. As de diligencia, ou acto judicial
adiado sem impedimento legitimo, serfio pngn~ por :tquclks
que derem causa ao adiamento.
Art. 287. Absolvido o réo da instancia, o autor não poderá renovar a df'mandn Rem pagar fl.F; rn8tns Pm flll<' tivN
sido condemnado.
Art. 288. A parte, condemnada nas custas de um irwidente, só poderá fallar no feito depois de h~l.\·Pr pago ns do
n~t.ardamento, se o exigir a parte vcncrdom.
Art. 2RH. O func•cionario jndicial qtw re{'nher cuRhts f.lem
lançar nos autos, on no papel rpspcctivo, a nota do rccPhimento, será punido com a multa de .50$ a 100~000.
O que receber custas indevida.s, ou (\'\:('Pssivns. ,'<Prh C'Oildmnnado a restituil-as em tresdobro.
Art. 290. As multas impostas, na sentença, ou a('eórdão,
ao vencido, litigante de má fé, serão con1.adas como cust.a.q,
As que, por omissão nos processos, forem impostas aos fnncciona.rios, serão cobradas execn1ivamPnte, romo l'PlHln da Fazenda Mnnicipn.l.

CAPITULO XXY
DAR

NTiLLTDADE~

Art. 291. São nullos os act~s elo proces~o:
I, quando emanados fk juiz_, nn fnnc(~innnrio do juizo.
incompetente, ou suspeito ;
II, quando se omittir formalirladP c>xigida nn. lei, soh
expressa comminação de nullidade ;
III, quando da omissão de formalidades, ainda que não
sanccionadas expressamente com a pena de nullidade, resultar
prejuizo que, sem a decretação da nnllida.de, não pof:sa ser
reparado;
IV, quando praticados em processo nnllo. nu suhf'equentes
a acto nullo, do qual dependam.
Paragrapho nnico. O acto nullo poderá 8Cr renovado, se
ainda não estiver decorrido o prazo ou tPrmo dentro do qual
deva ser praticado.
Art. 292. ~ nullo o processo :
I, sendo alguma das partes, ou seus representantes, não
1cgit.imos~ on nfto nnctorizadof' legalmente. f·omn o falso. ou
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não bastante procurador, o marido sem outorga da mulher,
nos casos em que a lei a exige, o menor, on intPrdicto, sem
tutor, ou curador ;
li, sendo o juiz incompetente, ou suspeito;
UI, omittindo-se qualquer termo, ou acto essencia.I;
IV, sendo n, acção impropria, salvo o raso previsto no
n.rt. fl21, paragrapho unico, para as acções possPssorin.s, on
havendo convenção das partes.
§ ] 0 • A in<'nrnpetPnria do juiz annulla sónwnt.p os :wt,os
! lerisorios.
§ 2°. A falta, ou omissão, de qualquer dos termos essencin.Ps
<lo procPsso e a nnllidacle de qualquer de seus netos invalidam
sómente os 1Prmos, on ados, postPrior<'s, dPpcndPntes c ronse' pwnt<'s.
§ 3°. A nullicladC' rc~:ultante da illcgitimidade de repref'nnt:mte JX><krú, ~.er a todo tempo rnt.ifi<·adn, tendo a partP
p:trn i::-;so eapaeida<le h•gal.
·
Art. 29~. Sempre que a parte tiver de f:tllar llo frito, devPrú allegar toclas as nnllidades existenteR P rrqnerer preliminarm'.:'nte que f'ejam pronunciadas, pena de se consi<lcrarcm supprida.R todns aqnellas que não devam ser pronunciadas ex-o;{fie1:o.
Argnida a nullidaclC', serão os autos conclusos ao jnizo
pnrn. mandar suppril-a, ou pronunciai-a, conforme o f':lS(o),
Art. 294. Devem ser pronunciadas c:r-o.fficio :
I, a illegitimidade da parte, quando o juiz houver de
1lespachar a petição ini<'i::tl, ou sentenciar no feito ;
II, a ineompetenf'ia do juizo ratione rnaten·a:, quando o juiz
houver de despachar a petição inicial, ou sentenciar no feito;
1II, as nullidades resultantes da omiss:1o de tcrmo, ou acto
c·~sendal do processo, quando o juiz houver de scntcnciar no feito;
IV, a nnllidadc refo'ultantc de omissão de fonnalidadeR
sanccionadas expressamente pela lei com a p<'na d<' nnllirlade,
qnando o juir. houver de sentenciar no fnit.o.
Paragrapho unico. 'Todavia, o juiz não pronuneiará as
nullidades resultantes da omissão de termo, ou aeto csRencial do
processo, quando a parte'~ a qnern prejudic:li'('Jll, as houver
expressamente' ratificado.
Art. 29[5. Ainda que arguida pela parte, deve o juiz
mandar supprir a nnllidade, em V<'Z de a pronuneiar~ quando os
actos e termos posterion·s sito indPpendcnks c não ficam
prejudicados por Pila.
Art. 29G. .As uullidades arguidas, w1o scTH lo suppridas,
ou pronunciadas pelo juiz, importam :
I, a mmullação do processo na parte- respeet.iva, se cllaA
eausaram prejuízo a quem as arguiu ;
II, a responsabilidade do juiz.
Art. 297. As nullidadC's só pela parte a q11cm preJndieam podPm ser nrgllidn.~.
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Art. 298. As nullidades que devam ser pronunciadas
ex-ojJicio podem ser allegadas em qualquer tempo e instancia.
Art. 299. Os juizes, officiaes do juizo e membros do
Ministerio Publico, responsaveis pela nu11idade, serão condemnados, na decisão que della conhecer, ao pagamento das
respectivas custas, e ficarão obrigados ás perdas e inkresses
que de seu dólo, ou culpa, resultarem.
Art. 300. São actos e termos essenciaes <lo proresso :
§ 1°. Nas causas contenciosas, em gern.l :
a) a petição inicial ;
b) a citação ;
c) o termo para defesa;
á) o termo para provas, se julgado necessn.rio;
e) a sentença final e sua publicação ;
f) o prazo para interposição, remessa (~ preparo dos
recursos;
g) o termo para interposição dos recursos voluntarios;
h) o termo para as conclusões, ou razões, nos rf'(mrsos;
t) a decisão do recurso e sua publicação;
j) o recurso ex-ojjicio, nos casos legaes;
k) a audiencia do Ministerio Publico, qnanrlo exigida
expressamente na lei;
l) a habilitação de herdeiros, on sucecssores, da parte
fallecida.
§ 2<». Nos processos de inventario:
a) o compromisso do inventariante;
b) o titulo de herdeiros;
c) a declaração dos bens;
d) a avaliação dos bens;
e) a partilha, ou adjudicação.
§ 3°. Nos processos de interdicção, o exarnn do paciente,
nos termos e fónna prescriptos no art. 4.10 do Codigo Civil.
§ 4°. Nos processos de desquite por mutuo consentimento:
a) a petição inicial, nos termos do art. 932;
b) o comparecimento pessoal dos conj uges;
c) ri audiencia dos conjug,c3, separadamente, pelo jnií:;
d) o prazo mínimo de 15 dias para n ratificação do auto;
e) a sentença de homologação;
f) o recurso ex-officio.
§ 5°. Nos processos de divisão c demarcação :
a) a petição inicia] ;
b) a louvação ;
c) o reconhecimento do ponto de partida ;
d) a audiencia para apresentação de titulos :
e) a planta;
f) o memorial ;
g) a partilha ;
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h) a authenticidade da linha ;
i) a sentença e sua publicação.
§ 6°. Nos processos de recuperação de titulos ao portador :
a) a petição inicial e as intimações exigidm~ na lei;
b) os editos para intimação de terceiros ;
c) o prazo para as reclamações;
d) a sentença c sua publicação.
§ 7". Nos processos de desapropriação :
a) o acto deelaratorio dn necesRidadc, ou utilidade, pnhlicn.;
b) a petição inicial ;
c) a avaliação ;
d) o deposito do preço, antes da immissão na poRsc ;
c) a immissão de posse.
§ 8°. Nos processos em que a parte é citada para executar
voluntariamente o pedido, o prazo em qu<' dPve fazel-o.
~ 9°. Na execução :
u) a citação ;
b) a liquidação da sentença illiquida ;
c) a penhora ;
d) os termos para embargos, impugnação e provas ;
e) a avaliação ;
f) a publicação de editaes, ou annuncios ;
g) a arrcmataçi'ío, ou leilão judicial, adjudicação, ou remissão;
h) o prazo para embargos á arrematação, ou adjudicação;
i) o eoncurso de credores, havendo protesto ;
,j) a immissão de posse para a entrega de coisa certa;
k) a notifieação do credor com garantia real, estranho ao
processo, para a venda judicial da coisa ;
l) as sentenças, sua publicação, os prazos para interposi<,~ão, remessa c razões dos recursos e as respectivas decisões.
Art. 301. O comparecimento do citando em qualquer
er.tado da causa para responder aos termos desta, sem allegar
a falta da citação, sana todos os seus vicios e supprc n. sua falta.
Art. 302. ~ nulla a sentença :
1, quando proferida por juiz incompetente, suspeito,
peitado, ou subornado ;
li, quando fundada em prova falsa;
UI, quando dada contra direito expresso ;
IV, quando proferida em processo nullo ;
V, quando proferidn, com offensa de coisa julgada.
Art. 303. A sentença pôde ser annullada :
I, por meio de aggravo;
li, por meio de appellação ;
III, por meio de embargos de nullidade, na execução;
IV, por meio de revista ;
V, por meio de acção rescisoria.
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LIVRO 11
TITULO I·''

Do processo ordinario
Art. 304. O processo ordinario cn,be, em geral, n,

toda~

aR acçõcs qne pelo Codigo nfio tiverem fôrma nsppcjnl.

Art. 305. Apresentada a petição inicial em devidn, fórmn,
vcrificallflo o juiz estarem selladm; os doeumcnt.os qnc n
im;trnem c fazendo supprir as omi~sõPs P m111id:uks q1w
mwontrar, ordenará a citação do réo.
Art. 30(). Se for<'m mn.is dP um oR réos e n:1o pndPrem Rf'l'
ÜHlos citados parn, a Jll<'srna aufliPn<'i:t, Jli'O<'<'fkr-R<'-ÍI 1111
f{n·rna do art. 79.
Art. 307. Feita a eitação <~ propm;ta a acçilo, asRignarse-á na mesma audi<'neia o prar.o de JO dias para n <'ontestaçfío.
Se o réo reconvir, abrir-se-á a dilação depoiR <le decorrido
o prazo de 10 dias para o reconvindo contestar n. reconYençfío.
Art. 308. Offerecida a contestação, ou contestada a reconvenção, a parte interessada no andamento do feito deverfl.
f:tzcr intimar o advogado, ou solicitador, da part.c contraria,
para comparecer a uma audiencia especial, que poderá Rer
dada em seguida á primeira audiencin, ordinaria, na qual RP
de1ibcrará sobre as provas que devam ser produzidas.
Paragrapho unico. Entre a intimação e a audiencia de
que se trata neste artigo devC'rú mNlinr, ))('lo mPnos, o espaço
de 48 horas.
Art. 309. Na audieneia aprazada, o juiz ouvirá as parteR
acerca dos factos que preh'nder0m prov;1r (' (lo:-; m<'ios <k prova
que julgarem necessarios.
§ 1°. Se as partes <lccbran'm que não contestam os factos
allegados, por versar a controversia apenas sobre materia de
direito, ou que não carecem de dilação especial para prova1
mandará o juiz que se prosiga na diRcnssão do fPit.o, abrindo-se
vista dos autos para razões finuc:::.
§ 2°. Sendo apenas requerida prova J><'l'ieial, poderá a
dilação ser denegada, n reqnC'rimenio da parte inter('Rsn.da, nos
casos em qnc <'Ss[l, PRfK'<'i~"' dP prov:t ~~ in:t<lnJi~~Ín'l, ou dc~n<'
cesRaria.
§ 3°. Se qualquer das partes protestar por dPpoimento da
parte contraria, ou por inquirição dP testemunhas~ ou pela pmducção de certidões que devam ser extrahidas de livros, ou registros publicos, ou de sociedades, o juiz deliberará, ft vista das
allegações das partes, sobre a dilação nceessaria, que mar-
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cará tendo em [l,ttenção a natureza c a~ difficuldades da
prova.
§ Ll O despacho pondo a causa em prova deverá ser proferido na mesma audiencia.
§ 5o. A dilação probatoria não poderá exceder de 20 dias
c correrá da data rlo despacho que puzer a causa em prova,
independentemente de nova intimação.
ArL 310. Do occorrido na audiencia, lavrar-se-á termo
nu protocollo, no qual se reln.tarão, em resumo, as allegações
e reqm'rinwntos da:-; parte~: <', por extenso, os dm;pachos do
j ui r,.
Art. :{ 11. Qual' do a. pmva hom·pr de produzir-se fóra da
jurisdieção do juir,, f-:<'l'Ú ('Xpedida carta precatoria.
Art. :312. As <·:trt as Jm'l':lf o rias serfío Rnspcnsivas sómente
0

•

nos ~egnintcs easo:-:;:
I, se 11i:-:;-;o convi<•t'Plll <·xpressament(' a;-; pnrL<'s;

.

11, S(' o cotlfracto, ou fado, que fô1· ohjeeto principal da
demanda tin~r a<·ontPcido no Jogar para onde ~ pPdida a precaloria <' ao juir, parpcet· JJN~essaria essa prova.;
Ill, f-:<' fon'm as unil':ls provas para as qnacs foi concedida
D, dilação.
Art.. 31 ~). Para. o rmnprillwnto <las prccatorias concedidas
co1u Huspensilo do feito, marcarú, o juiz um prazo razoavc1,
attendendo á di:-;t:uwia, :'ts diflleuldades de ronducção c á natun·za da prova.
Art. 314. As pn·entorias não devolvidas em tempo c as
<JW' houverem f-lido COIJeedidas sem suspensão do andamento
da. causa S('l'fí.O juntas :to~ autos, ('Omo doemncnto, quando a
parte houver de fallur no feito.
Art. 31n. TodaR as provas deverão ser requeridas, ordenadas e produr,idas Jentro Ja dilação que para ellas houver
sido concedida. Todavia, quando a demora fôr devida ás
autoridades encarregadas das respectivas diligencias, ou aos
peritos, ou a obstaculo opposto pela parte contraria, ou a
factos de caraeteri::mda força maior, poderá ser concedida,
a requerimento do i11~ercssado, uma prorogação r:umavel do
prazo marcado.
Art. 31G. ~e o réo, na contestação, houver allegado novos
factos contra o pedido do autor, será permittido a este,
salientando t.acr-; fados, produzir contra ellcR prova na
dilação.
Art. :) 17. A prova testemunhal, a pericial P o depoilllento da parte, salvo os casos expressos neste Codigo, sómente
poderão ser produúdos no termo da dilação probatoria concedida, conforme as regras estabelecidas neste capitulo.
Fóra desses casos, são destituídos de valor c effeitos inquiriçõe:-;, depoimentos. vistorias, arbitramentos e quaesqucr
exames produzidos fóra da dilação, no mesmo, ou em outro,
jui;~,o, relat.ivarncnte ao ohjecto do Iitigio.
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Art. 318. O termo probatorio é commum ás partes.
Art. 319. Requerido o depoimento pessoal dentro da
dilação, a demora que a parte tiver em depôr não prejudicará
o requerente.
Art. 320. No requerimento de inquirição, ou no rol que
depositar em juizo, deverá a parte declarar o nome, a residencia
e a profissão de cada testemunha.
Art. 321. Não havendo necessida<.k da dilação probatoria,
ou findo o prazo respectivo, o escrivão, lavrando nos autos a
respectiva certidão, abrirá vista, independen1 e de despacho,
successivamente, por 10 dias, aof' advogado~ do autor c elo
réo para dizerem afinal.
Art. 322. Decorrido o prazo para as allcgações das partes,
tenham, ou não, arrazoado os advogados, o escrivão cobrará
os autos, independentemente de despacho, e os fará conclusos
ao juiz para a sentença, depois de devidament c pr<'t>arudos.

TITULO 11

Do processo summario
Art. 323. O processo summario compete {u; neções· de
valor de mais de um até cinco contos, que não derivarem de
direitos reaes, e para as qnaes não Pst.ivPr estabelecida
outra f6rma de processo.
Art. 324. São tambem summarias, qualqupr que seja o
seu valor acima de 11m conto de réis, as ~wções :
I, de alimentos, soldadas, salarios, commi:-:;sõcs, percentagens e retribuições a depositarios, guarda-livros, caixeiros e
quaesquer outros prepostos, trapicheiros, ou administradores
de armazens de depositos, cmprezarios de annazens gcraes e
agentes de leilões, operarios, jornaleiros, ou dornesticos;
li, de nullidade do registro de marca de fabrica e de
commercio, e para a indemnização dos dumno:-; causados pela
contrafacção das mesmas marcas;
III, relativas ao emprego, ou uso illegul de firma registrada, ou inscripta, ou para o fim de obrigar o concurrente,
que tenha direito a firma identica, a modificai-a por fôrma
que s.eja impossível erro, o~ confusão, e as eonsequentes indemmzações dos damnos e mteresses;
IV, de indemnização dos damnos c interesses resultantes
da offensa aos direitos autoraes;
V, derivadas da fallcncia, relativamente aos h<'ns, interesses c negocios da massa, á admissão c á exclusão de credores,
á classificação, ou graduação, de creditos, c á responsabilidade
do socio commanditario, que se tenha tornado solidario por
actos de gestão;
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VI, originarias de apolices de seguro terrestre, ou de
vida;

VII, relativas a cadernetas de trabalhadores agrícolas:
VIII, para o pagamento de honorarios dos advogados,
medicos, cirurgiões, parteiras, engenheiros, professores e de
quae::;quer outros serviços profissionaes, na falta de contracto
com os clientes;
IX, derivadas de transporte, ou deposito, de mercadorias,
salvo as intentadas para cobrança dos respectivos fretes,
alugueres e despesas;
X, para a rescisão de contracto de loeação de predio
urbano, ou rustico, por inadimplemento de suas clausulas,
indemnizaçiio doH damnos, interesses c da multa convencional
Pstipulada;
XI, para ret'gate do immovcl vendido com a elausula de
retrovenda; pam resLituição da coisa vendida com a de pacto
commissorio, uo caso de não pagamento do preço; para rescisão
da venda de coisa com vicio redhibitorio e a restituição, ou
abatimento, do preço pago, e mais os damnos e interesses;
XII, para reivindicar, ou desobrigar, imrnoveis do casal
alienados, ou onerados, pelo marido sem outorga da mulher,
ou supprimento judicial; para annullar a fiança, ou a doação,
illegalmente prestada, ou feita, pelo marido, e para rehaver o
dote, ou outros bens proprios da mulher, sob a administração
do marido;
XIII, -de nullidade de partilhas e revocatorias de doações;
XIV, decorrentes do commodato, da gestão de negocios,
dll mandato, excepto o judicial, c de locação de serviços;
XV, de danmo infedo c as dcmolitorias;
XVI, para a entrega da coisa movei vendida, ou pagamento do preço respectivo, com os juros da móra;
XVII, para annullar contracto feito por coaeção, dólo. erro,
:-:<imulação, fraude, ou falsidade;
XVIII, rescisorias de sentença;
XIX, relativas ás servidões de aguas c consequentes
i 11< le1nnizações;
XX, do proprietario, ou inquilino, de um predio contra
o uso noeivo da propriedade visinha (Codigo Civil, arts. 554
e 555);
XXI, do proprietario de um predio encravado em outro,
para lhe ser permittido o direito de transito pelo visiuho, ou
o Heu rcstabdecilllento, quando perdido (Codigo Civil,
arts. 559 a 561);
XXII, dos donos de casa de pensão, educação, ou
ensino, pcbs pre~taçõcs d<' seus pensionistas, alumnos, ou
:1 prendizes _:

XXIII, referentes ú perda, ou suspensão, do patrio poder;
XXIV, tJs declarato rias;
XXV, as intentadas

para annullar, ou rescindir, - os
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actos dos administradores c para a decretação da extincção
das fundações;
XXVI, e, em geral, as que a lei mandar processar
swnmariamente.
Art. 325. Apresentada a petição inicial, se não estiver em
devida fórma, procederá o juiz como se determina no art. 107.
Art. :32G. l~ntre a cit:1çfio e a andicnda de proposição da
acção dcverft mediar, pelos mt•nos, o intervallo de 8 dias.
Art. :~27. Na audic~Jwin. Pm qtw a acção fôr proposta., presente o réo, on (t sua n·vclin, o advogado elo nntor lerá a
petição inicial c a ft; <la <~i taçfío C!, exhihindo o:-; documentos
que tiver, exporá de Yivn. voz a intenção do f'Pll constituinte
c depositará o rol das tcR1emnnhas, :-;e houver.
Art. 328. Em seguida, o ad vog::ulo do réo fa.r{t a defesa
oral, ou por escripto, nxhibindo os dcH·mnentos qtw tiver e
o rol das testemunhas, se houver.
Art. ~329. Depois da. defesa, terão lop;ar o depoimento
do réo, se para prestal-o houver sido citado, e o do autor, se
o réo o requerer, para o que dcverh af)nelJc eslar presente, e
a inquirição das testemunhas, que. se não fCJr concluída na
mesma audiencia, serú eontinuada nas seguintes, podendo o
juiz marcar audicncias ~xtraordinarias para esse fim.
Art. 330. Os exames pcriciaes pelos quaes as partes
houverem protestado, feita a louvação na audicncia, deverão
ter logar dentro de 10 dias a contar da mesma audiencia. O
juiz designará nova audiencia para proseguimcnto da causa,
com intimação dos advogados, ou procuradorei-i, das partes.
Art. ~31. Findas as inquirições, arrazoando, ou requerendo, as partes o que lhes convier, verhalnwntc, ou por escripto, na audiencia, o jui7J fará reduzir a tPnno as allegações c
requerimentos oracs e o depoimento das t.<~stPmunhas, e autuado esse termo com a petição inicial, documentos c ailegações escriptas, serft concluso ao jniz para sentença.
Art. 332. Esta fórma de processo é Pxtcnsiva a qualquer
outra acção, se assim o convencionarem us partes.
Art. 333. Nos casos do n. VIII do art. 324, a petição
inicial deverá conter a exposição dos serviços prm~tados c a
estimativa do seu valor.
Os honorarios serão arbitrados por peritos, que deverão
considerar a natureza e extensão dos trabalhos. a hora em que
foram feitos c os haveres do responsavel.
§ 1°. Em nenhum caso, o valor do arbitramento excederá
a quantia pedida pelo autor, nem será inferior á que constar
dos autos ter sido offerecida pelo réo.
§ 2°. O juiz, na sentença, poderá redu:;,ir o arbitramento,
::;e entender justo.
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TITULO 111

Do processo su1nmarissimo
J\rt. ::;:-;.J. i\; a:-~ ae~·ôe:-~ qtw mio \'PI':-iarem suhrc direitos
reaes P eu.io valor não cxePdPr dP 11m <·onto de r(is, ob~cr
' :11·-f:c-it o :-;eg;uintP proce:.;:;-:n:
I 0 • Apresent.ada a pdiç~ão ini<"ial. :·w não Pstiver em
devida fúrma~ o juiz pr<H~Pderú eomo ;-:<· d<'f enuina uo

*

:1rf. I 07.

§ :2". Fcit.a :t ('ÍLac;ão, proporú o autor :1 :w~,~üo <'111 audieneia, devendo 11wdiar <•uf,rp a <'Ítaçiio <' a atHli<·n<·i:l int<'ry;tJ]o l\l11Je:1 menor de :{ dias.
~ :3·•. Na a.udiPncia para a qual fôr fJ réo eit.ado, apre ..
~-o'ado c pn·scut.P, un ú :sua revelia, o autor, por ~i. ou por seu
;<lvog~ulo, PXporiL dn viva \'07, a sua intcm,·ão <', f'Hl :-;cguida,
0 réo: ou o S(~ll advogado, fará a defesa oral, I)U a aprPsentará
por eseripto, exhihindo os doenm<'nto~ qtw ti ver P o rol dar:>
l estcmunha:-; .
.\pós a defesa, ou drú o juiz o autor <~ o réu, :-;p fôr ea~o,
I' as testemunha:::, abrirá o ~lebate oral entre as partes por
t ~~mpo nfio excedente de 15 m.mutos para cada uma c decidirá,
ditando a sf'n1cnça ao csenvão, ou 1avmndo-a <'IH :-;egu.ida
nos autos.
~ Jo. Se as pari ~~s houverem protestado por Px~uucs JH'riei:.ws, obscrvar-s<~-ú o disposto no art. 3:30.
Art. 335. A:-; partes poderão tambem compan·<·er i untas
pe~soalmente, em qualquer àudieneia ordiuaria do· juizo'
i ndepcndcntemrntc de cita<;ão, c pcrant.P- o juir,, provandc;
:1 ~na idcnt.idack, formnlar o autor o seu pedido, vcrbahncntc,
nn por c:-::<·ripto, <' f a :wr o réo a f-!lla defcs~1, por uma, 011
nutra fúnn:L <·xhibindo ca<.la um <?H. documento:-; c apresenCanclo :1s t(o'st.cmunhas que tiver. O J~Hz proecdcrú. Pm ~eguida
1•1,mo :-:;c dispõe no ~ 3", nl. do artigo preeedcnte, c dctcr111inarú a distrilmi<;:1o do pror·es:;.;u, que Rcrú promovida pf'lo
autor, denf.ro d(· lS horaR, sob pena, d(• multa de 20$ a
.)0!1;;000.

Art. :~:.1G. I·~m qualquer caso, do que oceorrer na. audieneia, o c:-;crivão bvrarit termo em fórrna semelhante ú intliead~\ HO

art.

~1:~1.
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TITULO IV

Do processo executivo
CAPITULO 1

Art. :337. S:1o process:ulus pda fúr.J ·a executiva as ~trç-ões :
I, da Fazenda l\1unieipal, para a. <~ohrarH,~a :
a) <h~ impostos, taxas, fúrm~, budcmim~, cuntribuil,:(:.ic:.; c
multas;
b) <k al<~atH·e dos rc~pon~aveir-;;
l L, dos funcciona.rios de just.i()a, para a l'oln·atH;a. da:-; l'll::iLa·;,
cont.ndas na eonformicladu do re~pcdivo rcgiHicHtu;
UI, <lo::~ advogados, Hulicitadorcs, nwdieos, l'i rurgiües part eirPs, engenheiros c proft>8sores, para <·ohrall!;:t elos honora-

rios cont.raetados por eseripto;
IV, dos conduetor<'f-1, ou eouuuissarius, par:1 a l'obratt<;a
e despesas <lc transporLl·;
V, dos corretores, para eobrauça das despc:-;as ~~ eotnlliis:'-lões de eorretagcns, c dos leiloeiros, na;.; v<~ndaH j ud ieia.es;
VI, d.os interpretes) ou traduetoreH publieo;,, para a. <·oLra.m;a dos emolumentos taxado~ nos rc~pecLiv(ls reginteitlos;
VII, elos credores, por divida garantida cum hypot.hcea, ou
penhor, caução ou fiança ju~licial;
.
VIII, dos credores por obngaçõcs ao portador (debcnturcs)
c por loLntR hypothccnrias e eoupons d<~ juro:-; de ambo::i
c:;:;eR 1.i Lulot5 ;
IX, dos <·.redores, por divida exigiv('l, litptid:t c certa,
provada por CHeriptura puhliea ;
X, <.los credores por lcl ra df~ c:uubio, 11ul a pmlllÍ:,;,-:;oria,
ou cheque ;
XI, dos eredorcs por faet.nra, ou eonLa :t;.;:-;ig;n:u la, ou
l'onta corrente aeccita c approvada JH'lo devedor;
XII, doH portadores de warrants, uu dor-< <~ouiH·<·.imcntos
Jc depositos, nas hypothcses prevista~ na:-; lei~ que regem os
armazens geracs ;
XIII, dos credores por fóros, lawl<'mio:-; c alu~~w·re:-; oJ1
rendas de immovcis;
XIV, dos liquidata.rios de wa:::sa~ l'allida.~, para a Ílltegração daR quotas do capital :~\~bscriptP pelo:-; aeeionistas de
sociedades anonymas, command1tas por acções e pelos socios
de responsabilidade limitada, e para cobrar do arrematante o
preço, ou complemento do preço dos bens da massa fallida, se
forem objecto de novo leilão c se não pagar ú vista, ou dentro
do~ frdc~, aJugucrc~~
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de 2i horas depois da arrematação, devendo a peti<;ão inicial
ficr instruída com certidão do leiloeiro ;
XV, dos credores de pensão alimenticia, remia vitalícia
uu temporaria;
XVI, nos demais easus em que as leis civis e eummcreiacs mandam proceder cxecutivmnente.
Art.. :338. A aeçãu executiva póde ser exercida pelos
~~rcdnrcs, cPssiona.rios, uu :·mhrogados, c, salvo nH exct•pr:õ<'S
kg:t('S, contra os herdeiros, on sueccssores, do devcuor.
Art. 339. Pam o t•xcrcicio da acção executiva é ~~ssetll'ial
qu<' ~t divida seja liquida c certa pelo proprio titulo, iml<!peudentcmcntc de qualquer outra prova, e que com tal t.it.nlo
seja instruida a petição inicial.
1\rt. :340. A eita\i'io far-se-á por mandado, l'lll qtw s1~
l.r:tnserevPr[t a pet.ir::lo com o dc~~pacho, para que o réo pague
incontinenti a itupol'l anc~in (la divida., on nomr~i<! hc1is [L
JH~nhora; ou pague ctn 4S horas, se houver dado, ou der, lww;
t>lll ç;<m\lltia.
Art. 3+J. (keultando-::-:e o devedor, ou n:lo ~Pildo crwollt rado, proeeder-~t~-it a seqne~tro, que se convcrh·r:'t ('Jll pcllltora
pcb effcdiva intimação do devedor.
;\ rt.. 312. N:lo pagando o réu, ou deixando de llOllleat· IH~ns
[L twnhora, ou vencido o prazo do art. 3·10, nu caso de lmvcr
dado bem; em g;arant ia, }Jelu mesmo mandado proecder-~;c-á
:'1 Jwnhora.
Paragrnplw unico. Havendo bem; espt·<~ialmentc ('.oH:-:ir~n:uloH ao pagamcntu da di \"ida, nclle.-; t'lll primeiro lo~~ ar
n'<':l !tirá a penhora.
Art. :143. A dde~m du réo st•rfL deduzida. por meio de cm1):Lq~os off<~rceidus d<~Jüru de 6 dias, contao os da audien<·ia
t'lll qnc f ôr a<' c usada a penhora. Ne:::sc prazo, }Joderú o r<~ o
b!Tl' depôr a parte c tc~;tc•munhas.
Art. :.H·t Se o réo não offt~rcccr embargos 110 prazo as:-~i
gnado, sPrú. a pPnhor:t .i ulgada por :-;entcn~~a, P pw~r·~11ir-~c-:'t
nu~' ult<'rion·~ t <'!'!I los d:l execu~·ão.
ArL. ;~ J!). :-;(~ () ré!) oficreccr cmbargoH, H<'rão dlcs
cr-:--::--;ados <~ julgado~ peb meHma fôrma cstabPlecida para o
1mwesso e julgarw~n!- J dfJs embargos dJ exceutad, )' na~.; cxcc'tll'ilc~s de :-;enLPnca.

vro-

· Art. :3 W.

A'

acçüo executiva propo::;ta pam I'Obram;a
pagamento deva ser feito pur pn~staçõ<~H
pcriodicas e sueees~ivaR comprehcndcrá todas as pmstu<;ôcs
vit1ccwlas, H(~ o :mtor :) houver pedido, devendo Hl'l' IH'nhura.dof'
bens Huffieicnt.cs para garantia das pr<'stações fnlums, quando
ni"h oH lmja hypothccados, ou apenhados cspecia.lmcnk.
,\rt. ;H7. Quaudo tt aeç:1o fôr intentada. contra o herdeiro, ou sneccssor, do devedor originario, é sufficicntc que
a ~~iLação sc•ja. feita áqucllc <}IW estiver na posse c cabeça
de e~tsnl, ou wt administmç:l.o do immovel hypothecado, ou de

de! divida cujo
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posf'e da caisa apenhada (em p(_)nhor eommc1-rialÍ; e com elle
correrá a acção.
A intimação dos demais interes::;ados, quer e~tejam preKentes, quer não, f!crá feita por edital publicado no D'iario
do Pôro, pelo menos, duas vezes deniro do:-.; 6 dias sPguintes
ú. penhora, para scicncia da acção c apreseHütçf\o da defc~a
que tiverem.
}i~ssa intinut~·ão nào prcjwJiearú, o eur::<o da aeç:lo.
Art. :348. A penhora por aluguer ou renda podcrtL re·
cahir sobre todos o:-:; bens etwontrados de portas a dentro .
. \ri. :349. O credor por antichrct:e poúcrá oppôr, por
meio de embargos, o HCU direito de rcLençfí.o ao credor
hypotheeario por titulo pof4tmior ú. trau:-::crip<;:'lo da antichrese.

CAPITULO 11
IJO EXECUTIVO

FJ:~L.\

I.

Art. 350. A pcti~ito para ('.obran<;~L d;t;~ dividas aclivas
Fazenda ~Iunieipal provenientes de ~~ontribuj{;õcs, impostoH~ t.a-,ças, mult,as e alcance dos re:.;JHJll:-:aYci~ - Rcrá instruída <·om as cPrtidõPs da divida, <·xtrahidas dos competentes lin·o~, ou <'Oill a:-; do aleatw<· ,-~·rifit·aclo em dPYida

da

f(mna.

Paragrapho uni('o. As dividas reln.tiva~ ao nw~uw devedor
serão cumuladas em um só pedido, glo:-:adas a:-:; eust.:n~ de outro
procedimento que, indPvidamente, fôr ajuizado.
Art. 351. Procede o executivo fiscal:
I, contra o devedor c seus herdeiros;
11, contra o fiador;
UI, contra os socios do devedor, Ha~ aiTcmata<;õcs e coHtractos de venda ele bens celebrados com a Fa;wmla 1\Iuni<.;ipal;
IV. contra o successor no ncgo('io. por divida do :wkccssor, quando a cl1a obrigado.
Art. 352. O réo poderá impedir a penhora exhibindu
prova do pagamento da divida, ou da sua annullaçào pela. repartição competente; P, na impossihilidade de prodn7iir tal
prova de:;;cle logo, pelo extravio, ou perda, <lo respE'ctivo doeumento, poderá, segurando o juir.u, rPqncrer qn<' :-;(~ diffira a
penhora até que informe a rPpnrtiçiio fiscal.
Art. 353. No;.; emhar~of', poderá o 1Ú1 a!lcp;ar qualquer
matm-ia que conf'i<k·re util á sua <kfesa.
Art. 354. As- liquidaçõPs, compensa~~(H•:-;, ou Plleontro, de
dividas :.;;erão reRolvidaf-1 pchs comp{'t entes repart.ições fiscaes.
r\s decisões favoraveis ao devedor f:'crão apresentadas em
juizo, eom a reforma das eoni.ns qiH~ d(•n·n• •·a IJS:.t ao executivo.
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Art. 35!5. A. execução considerar-se-á extincta pela prova
da quitação, ou annnllaçfio, da divida, ou pela dcsistcncia da
]i'ar.Pnda Municipal.
Art. 35G. Em qualquer phase, ou termo, do processo, até
á a~signatura da earta de arrematação, é permittido ao réo,
eonjnge, ou herdeiro pagar a divida, on remir a execução,
indemnizando o arrematante de todas as despesas <h arremataç:1o; c rwlo pagamento, on remissão, ficará o réo, ou rcmidor,
subrogado no direito de rnh:t\"C'r ela PrdPitnra as importanrins
p:lg:tS }WJO :ti'I'Ctn:d.antc.
Art. :)57. No cxcent in) para eohrança de imposto relativo
a immoveif;, a Jwnhora far-sP-Ú mts rendas on alngucrPs, se o
immovel cstivN :.llT('tHlado ou n1ugado, intimamlo-sc o rcn<kiro ou inquilino a depositar os rPnclimentos ou o;-; alugueres
futuros, h proporçfio que se forem vencendo, at~ [L quantia
neePssaria pam o p:tp;anlPnto do imposto, da mult.a accr<'srida P
das (~usi.as
§ 1". N:in ('st:tndo o immovd arrc'tHhuln, 1wl1P rPen.hirrt
n JH'nhor:l.
§ 2°. Sendo n:-;ufruduario o devedor, cxccntar-sP-Ú o
nsufmeto, RP o immovd não c~stivcr arrendado ou :1.lugado e
Jt:ín poRsnir o devedor ou i ros brns livres.
Art. :-l5R. 1 1'allf'c~r1Hlo o exccut.aclo devedor, a execução
pt·oscgnirh contra o c•:tiH'<;:l dP !':1snl. invcntarinntf', on henlPiro,
na possp dos hPns.
Art. :-l59. SPndo fn.1lido o devedor, scrú a divida cobr:uln
110 juizo da f:tlle1l<~ia, mcdiantP a respectiva hahilit.ação.
Art. ano. A anemntn.ção ou venda. judicial ext.ingw~ o
nn1H fiFwal, passnndo os lwns livrcs ao arrcmatant(•.

CAPITULO III
DO l':XEClTTJ\'0 TTYPOTHECARTO

Arl.. ~Gl. No Pxecntivo hypothcrario, pndcrrt. o rr.o, nos
f'lllhargos, nllP,gar a nnllidadP da hypot.hera., on do Jll'<H'Psso,
on qn:1lquer fado quP o rPlrvP do pagamento.
Art. ~~62. Os brus hypoth<'rados, salvo o enso dt> falleneia
do clPvcdor, n:1o pod<'nt srr PXPeutados por outro <'I'Prlor que
nfto sPja. o hypotlwl'ario prillH'iro ins('ripto, P111fJll:lll to a clivi<ltt
df':-d n não eHtivPr vctwida.
Parngmplto unic•o. () ('J"f'! lur hypot.hPcario por h~'po1IH't'tt nfi.r> n~rwida poc h'r(t. pnr nwin dP cmhup:os, nbst :11" a
vc'tHI:l do immm·('1, on inHnnvPi~-:, sobre os qll:l('~ hot1Y<'I'
J'Pt'tlhido :t JH'tdwl'n; <'. 110 1·:1-.:o dr' h~·potlwc·:~..i:'t \"C'Ili'Ídn.,
dÍ<'J)I!Üll":·l, f'lll !'ill\r.llT'SO, a Slla pl'f'ff'l'ClWia.
:\r!. :w:~. 0:-: lH'll::: hyptdiH'C':ldos porlen1 sN :liTC'Jn~tt:ldo~.
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adjudicados, ou remidos, qualquer qm~ seja o sPn valor e n
importancia da divida.
Art. 364. Sendo os bens insufficientes para o pagamento
dn. divida, prosegnirá a execução sohm qwwsquer outros,
para pagamento do saldo chirographario.
Art.- 365. No executivo por hypotheca de vim; ferreas,
ohsel'vn.r-sc-{t o disposto no nrL Ril!J do ( ~odigo Civil.
CAPITULO TV
DO EXT<;f:OTIYO POR PENHOH

_ Art. :Joo. VenPidn P nfio paga n divida !l qnP o prnhor
serve• d<' garantia, l'ar-f-:1'-[t. a Pxen~~~üo judi<·i:tl, 11:io ('tmvindo
o dPvcdnr nn VPJHb de eommtllll ncctmlo.
Art. ~67. No ('f!So dP JH'nhor c•onv<'twiu1l:d 7 11iio RPrÍt ronC'Pdido o mnml:ldo sem o df'posito prévio <lo JH'nhor, requerido
JH']O credor, que })('dir{t a citaçfí.o do devPdor para llagfll' :1.
divida, ou a11cgar as excepçõPs, ou defcsn., qm' tiver.
Art. ~6R. Deposit:ulo o penhor, as~ignnr-sP-á no réo, na
nudkncin Pm que fôr ac<'llsada a dtaçii.o, o prn~m' df' G dias
parn offereecr embargos, prm;pguindo-~'P l'omn nw: dPmnis
nr.ções executivas.
Art.. ~o9. Findo~ os () dias, ~em f'mb:1.rgos, on d<'Cididos f'stes Pnnf,ra o <'lnharganLP, procPdl'l'-~~f'-(l [t. Yf'nda do
pf'nhor.
Art. ~70. Os embargos só mente podem consistir f'11l fal~
sichdo do titulo, pagamento, novação e pres<~ripç:in dn di,·idn,
ou nnllidade do eontracto, de pleno direito.
Art. ~71. A venda. do penhor scr(L feita por corretor,
q11ando consistir em titulos admit.tidos {t eot~1.ção nn Bolsa,
••xpcdindo-se mandado para esse fim, do qn:tl d<·\·Pl'[t. constar
a rc'spcctiva r.otaçii.o, ou aYnlinção.
Art. ~72. No easo de })('nhor lcgn.l, o <~rPdor instruindo
rt }Wt.iç:1o eom n conta pornlf'norizada das dc·Rpcsas do cleYf'dor, a tn.bdla dos preços e a relaç:lo dos objcdos rf'tidos
para garantia da divida., requerer{t ao .i ni z n. honwloga.çfío, J>Pdindo n citação do df'vPdnr p:t r:1, Clll ~I h()ras, pagar, nll
nllcgar (lcfcsa.
Art. ~7~. Findas as 2t horas, rem n ddPsn, ou sPm dl:t,
scrii.o os antos tonrln~os, <' o jui:;>; homoln~~:n·[t. 011 n:1n, o
pPnhor.
~ 1°. Homologndo o penhor, expc'dir-:~!'-(l o compf'f.c•lltc
m:mdado para. o d<'posito da t'ois:t ou das cois~ts retidas e scguirh a excussão, comn ~~.r· ddPnnin:l. IH' ,f(' l':t.pifnlP p'J,rn. o
pf'nhol' com·ml(~iomd.

.\r.'l'OR 1)0 PODEn F.XF.CF'l'l\"0

§ 2°. Não homologado, 8érá o penhor entregue ao réo,
ficando salvo ao autor cobrar a conta pela acção que lhe
(~ompetir.

Art. 374. Do producto da venda do penhor serão deduas despesas, devidamente comprovadas, com n. conservação do ohjccto em1wnhado. quando cumuladas com o perlido
da excussão.
Art. 375. Nfí.o bastando o producto da venda parn. o
pagan1Pnto integral da divida, juros, despesas c cnst.as, expedir-se-á mandado de penhora para pagamento elo ~alclo (~!ti
,.~ )~~rn.pha rio da. execução.
Art. 37(). A acção cxeentiva para a. excussão de penhor
ag,rirob, on constituído sobre productos agricolas, rPge-se pela
fétrma de prorcs~n estabelecido para as nrçõf'R hypotlw•·a rias.
A rL :~77. Quando a eoiRa apenhada honvPr fica,do em
poder do dcvedor, serú. este citado para, dentro de 48 horas,
pugar a di\rida, on depmühu a coisa, exhihindn eert.iflii.o do
'l••pnsit.o.
§ 1". SP o rkvedor n:1o attender ú. citação, podcrú o eredor
n·qtJCrPr hnsca c a.ppn~henção da coisa a.penhada.
~ 2°. Depositada, ou apprehendidn., a coisa n.p0nhada.,
:'.(•guir-se-ú. o <lispo8t-.o nos arts. 368 e seguintes.
Art. 378. Não sendo apprehendida a coisa, o credor podPr[t intent.:u a :wç:io PXCf'tÜi\·a pela irnportaneia d:t divida n
I fp ~:PllR :U'I'f'RROriOS.
~ idas

na remissão do

penhor

Art. 379. O penhor pódc ser rmnido prlo prorrs~~o d:1.
•k d<~posito a<lin.nte regulado.
§ L O autor, depositando a importa.nei:l da diviJa por
nt~md:ulo do juir., citando préviamente o réo P a.prcsentando
o inst.nmwJllo do <'ontrado n o eonhP.(!imenf.o do dPposito,
JH•dirh a <~ut.n•gn. do penhor.
§ 2''. O réo, além dn. materia proprin. da contestação
na. af~ção de depo:-;ito, podPrh allegar que a divid::t não está
i 11 t eiramen1P pap~:1.
:11~çiio

L).

r~ i\ PITUJ,O

A pPLiç:io inieial ser!t insLrnid~t com o con~
<'Om os <·onlwcinwntos dn qnit.ac:ão do impo~;to prPdinL nn territorial,(' tax:l$ de sam~:tHH'JJto c de con~
: 11111o dP :nr,11:1 eorn'~'l)(IIHIPnt ~·~ :w ui Limo ~c·mcst.n', 011 exPrcieio.
ArL.

:~SO.

Y

t m.do. :-;t~ hom·~·r, e
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Art. 381. Deferida a petição, mandará o juiz tomar por
termo a affi.rmação da divida pelo autor.
Art. 382. O mandado executivo serú, intimado ao réo e,
na falta de pagamento, proceder-se-á [L penhora nos moveis
e utensilios existentes no predio, sendo urbano, e, nos fructo~
pendentes, ou já colhidos, de preferencia, sendo rustico.
Art. 383. Excutidos os bens penhorados, e sendo o seu
producto immfficicntP para o pagamento, proseguirá a.cxecução
em outros lwn~ C]ll(' pof:~uir o dr·n~dor, ind,.pcndt'lltcmcllte de
nova acção.
Art: 384. () loeatario Ruhloeador, independPntemcntc de
autorização do :-;0nhorio, pí)(k uf'ar· ela. ~H~çfío f'XP<'Uti,·a eontra
o ~nbloentarin.

Art,. :385. A acção Pxccutiva será notifieada ao sublocatario, para os effeitoR da responsabilidade snbsid.iarin, do
pagamento, na fôrma do art. 1. 202 do Codigo Civil.
Paragrapho unieo. Neste easo, a penhora poderá recahir
nos alugueres que pPlo suhlcwat~uio forem ckvitlo~ ao ~nhlo
rador.

LIVRe) UI
Dos processos especiaes
TITULO I

Dos procesRos preparatorios, preventivos c incidentes
CAPITPLO 1
DO

AHTif~RTO

Ar(. :lRft. n crc·dor dP divida liCJuid:t p ('('('(a podPrá l't'qnerer, anteH, ou na peudeneia~ da lide, o arresl,o dP hPJJ,·~
pPnhoravf'is, tanto;.; quant.os bastPm p:un s11a p;:tt·:.wl.i:l:
I, nos easos exp1·essos em ]ri;
li, quando o devedor, sem 1lomieilio c~f'J'Lo, intenta n.nSf'ntar-se, ou vender os bens C] ttr po~SHP, ou nilo p:w;t1 n obrigação no tempo eRtipulado;
·
1 ti, qmmJo o dí'vPdor domiei]i,tdo:
a) in1rn1m· anscntn.r-s<~ fnr1.iv:mwnl<' 011 lllllthr d,• domirilio ~em seiPncia dos f'l'f'dor<'s;
'
h) <'lÜ!·:tndo <'111 f'Rbtdo <!i' in:-;o]v('llei:t, f:tli.nr :ws RPlls pagamentos. :tl!t•wtr, ou ientnr ;dten:n·, os ht•n-=qiJt' pth''1W, eontrahir,

ou tf'tltar contrahir, dividas extraordinarias, puzer, ou tentar
pôr, seus bens em nome de terceiro, ou commetter algum
o11tro a.rtificio fraudulento Pm prejuízo dos seus cn~dores;
IV, quando o devedor, possuidor dP bens de raiz, inÜ'ntar alienai-os~ hypothecal-os, ou dal-os em :mtichrese sem
ficar com algum, nu algun~. Pqniva kntc~ :ls <li,,idn.'4, livres<'
dr~0m baraçados.

Art. ilR7. Para a <'<mcrssfio <lo aJTPf'fo (•xige-~e:
1, prova lit.teml ela divida,, ainda qur não ve1wida
II, pront littPral, on jnstifiençfio~ dP :dgtllll do~ <':tsos r<~
l'c•rido~ no al'i ig;o nllt('ef'dPnh'.
§ 1(•. I~' :idmissivel, eomo prova lit IC'rnl da. divida, n.
sentença, Pmhora pPn<lf'ntP <k n·<·nrso, <'otHl<'mnatoria <lo
dPvrdor Pm quantia <~(~rta.
~ ~ 0 • Autoriz:t o arrr:')to a dividn qw~ se v<·ncf'r a tempo
dP sc•r propost :1 :1 :11~<;:\n prin<·ipal, no pm7:o do art. il9::~
n. n.
"-\rt. :388. Nos <'nsos do art. 386, n. I, c· naquelles Ptn
que a demora po:-;sa prejudicar o arresto, serf1 dispensada a

justificaçflo prr.via, mediante o compromisso de produzir o
rPqUerení.P a pro\·ll, dPll tl'O flp a dias dPpOÍ!" dP pffpehlfl.d:t
:1 diligencia.
Pnragrnpho nnieo. Se o requerente não produzir a prova
nesse prar.o, será eondPmn:Hlo no tr<'sdohro das (~listas e ser[t
lfwa.ntado o arre:;;to.
Art. 389. A justificação prévia p6de ser feit-a em segredo
c prescinde da citação da pnrte; nãn assim a qne é dada depois
•la execução do mandado.
Art. 390. O m:mdado dP arrPsto não serú. f'Xf'cntado. mns
[Íc:n[t ~URpPllSO :

.

I, se o devedor pagar incontinenti, on proynr tPr dPpo.~itnrlo a importancia da divida ;
li, RP. der fiador idoneo, on caução hnst::mtP.
Art. :~91. O arresto far-se-á do mesmo modo qw' n pPllhorn, sPgnindo-se-lhP o immediato deposito jndirinl.
:\ri.. ~!12. Pnr:t o arresto dP bens rlo dcverlor Pm po<ler
dP terceiro:-;, (h~Vi' o justifieant.e designar o l!Otn<' do LPrceiro
P declarar quaes ns bens P o lagar Ptn fJIH' ~<' :11'11~.Jll, in~P
rindo-se llO mandado estas indicações.
~ 1°. N egandu o terceiro pertencerem os bcms no devedor,
o arrm:;tante deverá prPRtar caução, ou dar fia(lor, :'t rrpn.raçiio
do damno, p~ua que seja executado o mandado.
§ 2°. O dinheiro que fôr indicado eomo Pstando Pm milo
tle terceiro . f'ÔmctltP pocler(t ~.;cr a IT<'Rktdo, se por dlf' f ()r ronI'P<4~~do, IH> act o do :uresl o, te l-o em Rl'tl podl'r .
.\1'!.. :m:1. O ni'J'<"·do ficnrú, :-:em f'fff'itn :
l, sP o :l.JTPRt :m[ 0 nfio fJ1.cr a provn :1 qnP ~~-- I in' r ohrign ch,
nH fôr jnlgnrlu ~l jn>:ti(iea.ç~o improccdent0.:
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li, se a acção principal não fôr proposta dentro do prazo
de 15 dias, conta.dos da execução do arresto.
Art. 394. O arresto preparatorio da 1ide poderá ser requerido no juizo da situação dos bens arrcstandos, embora
incompetente para a acção principal; ao juiz da. acçiio, porém,
compete conceder o requerido na penrlcncia da lide e conhecer dos embargo~ qw~ forem oppostos pdn ~ll'l'f'st.ado, em
qualquer hypothesc.
Art. 395. Feito o arTE'sto e citado o dev<:'dor, a~;:;i~nnr-~e-{t,
em audicncia, o prazo de 5 dias para embargos.
§ 1°. Os embargos serão offerecidos, proces~ados e julgados na fôrma preseripta pn.ra os do exprufadn. n~n~ exnr11çõe:4
de Rentença.
§ 2°. O aiTesto, julgado procedente, rrsol n~--se em penhora.
ArL 30(). O arresto feito na pendeneia da lide será prof~CRsado <'m autos rlistinct os elos da acçfío princip:tl. Findn~~
w~ :mt.os do arresto, ser:In nppen~ados noN da aC'~~:1.n.
Art. :-J97. Ao arrestado fic•:t salvo o direito de prdir, por
rwç:io rompctente, a inrlcnmi7.açfio dos pn•juiz<1:-: e int('l'csse~
l'f'f~IIHant.Ps do arresto requerido clP mh f(..
Art. 39R Ces~:=t. o nnPst o:
I, pela. desistencia;
II, pelo pagament.o:
III, pela novação;
IV, pel:l. transacção;
V, peln. sentença quP jnlgar definiiivnmrnie imprneerlente a eausa prineipal.
Paragrapho unico. O arr<>stndo, em qnnlquPr ('stndo do
processo, podPrá libertar os bens, dPpo~4iJ :wd11, ('fll di11heiro,
a imporbnei~1. da di\'Í<h P dns (~nsk1s.
( \\ PTTlTLO li

Art. :mn. O sPqtteP.i.ro tem logn.r nos e:-t~os PxpreP.Ramcnt.P dedaradm-l nn lPi dvil, on eonmu'rTi:d, •·nnHl pn'p!1rat.orio dn. aeção, nu na pnnderwia tb lidt>.
Art. 400. Na pPnclenein. da lide ca.he n inJn. o ~~PqneBt.ro:
1, ela eoif~a movf'l, ob,]Prto de :wçüo l'P:d. ou p<':-':-<nnl,
quando rc>chrnada por tcreeiro, como propria;
JT, dos fnwtos c rcndiment os do immovd r<'ÍYindirando, sP,
eondPnmndo, o r<-o apywlln.r da ~r·nt «'IH::; ,, c: •·.<I i \'1'1' di:-<~:ipando, :-::1lvo ~c prcsl n r ('llHÇiio ;
lU, d!' bens rlo dPvPclor dP alinH'ld«l:4 111'0\'Í·~i•,n:w:~. qtlf'
f'OC recmmr :r p~q[,nr n~< prc•sütr:ií(':-; lix:td:t': JH'lcl .i11i;':
I)
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IV, dos bens em usufructo, ou fideicommisso, quando
competir ao proprietario, ou ao fideicornmiRsario, :t sua
administração ;
V. da posse, havendo justo receio d(' rixn~ o viol€'nciaR
dnrantc o processo possessorio;
V I, dos lwn:-; da herança, quando surgirem duvidas que
dêm origem a demandas, ou r<'ffinlf'm fi~ partilhas, ou cloR
lH'J'~' qU<' df~Y:nn vir á <'ollação;
VII, dos hP11s do casal, nas arções de <lrsqnitf', nulli<ladC',
nu fillnull:1çfio d<~ easamenio, se o mariflo os ('Rii\·<'r ckhpidrwdo, 011 iwwaçmulo ddapidal-os ;
VIII, do:4 hen:-; proprios da mulher sob a adminifltração
do marido, nas acções referidas no numero an1Prior, sP cllP
~~e reeusn.r a prPstar rontas.
IX:, do immovPl nnnmnm, no prnr('f~~;n <livisnrio, ha.Vf'Jldo l'f'<'Pio d1' d:mlllos, rixas, ou erimc:-:;.
Art. 4 OI. () sc'q urst ro serú. lPvan t.ndo:
1, se o antor dm~istir, ou decahir da demanda ;
1 l, se nfío intentar n aeçfio dentro do prazo flr 1!) dias, a
roni:u· do scqnest10, salvo no raso <lP ser o n.nLor s<wirdn.dc
dP <~I'<'< li to real, on cPssionario de t.aes S<){'ied:Hl<'~;
lll, se o r{~o prestar caução.
Art. 'to2. No Rrqucstro, Rrrão observadaR as flisposi~ões
do f':l pi1 nlo an1('rior quanto ft f6rrna do prcWf'."RO pnrn a rlefp:~:l. as provas <' a sentença.
Art. <lO:~. () sequestro, nos casos do art. 2:14 <lo Cotligo
< ~i\'il, pód<) f'Pl' emwPclido independent.('llHmte dn :wr,·:io ndual,
r111 l'nt 111':1. dn qn:d sr'.ia prPparatorio, on inci<kn1<'.
<~A PITlTLO

IH

Art. ·101. A hw:wn. p(t<le ser ronecdidn. p:u·n a npprelH'm;fío d<' JH' ::J',:t, o11 <·oi~:n., nos f':J~os dPebmdo:-: 11n. lPi <' neste
( 'ndi.!.~o.
A ri. ·10!i. P:tra n. conress:to do mnndndo dP hllsf':t

Ju'n~~ilo, d<~V<'I'Ú. o l'<'qtwrent.e :

f'

:1ppre-

I, 1 ledn.rar os motivos justificativos dn mP<lida solieit.arln.
P

os dn. :-;d<'ncia, ou pn'snmpçfio, quP t Plll <1P f's1.nr a P<'SRÔn,

ou

no log:tr tksign:uln;
11, provar snfTieicn1 PmPn tP os fados Plll qtw :r;r fundn..
A. pro\·a ~r·T(t prod11~ida ('111 :-;P~l!'do dt• jw-·t i1,'n, H' ftn·

!'OtRft,

}'(•( li f ('1'1( '( ) •

. \ri, ·lOG. U nwnd:\(ln clcverft imli<~~~· n <':l..~tl. ou lognr, rmdr:'
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deve ser effectuada a diligencia, descrever a pcssôn, ou coisa,
procurada, e declarar o destino que deve ter.
Art. 407. O mandado de busca, que não contiver os requisitos acima declarados, não é exequivel, e o official que por
elle proceder será punido.
Art. 408. Os officiaes encarregados da execução do mandado, sempre que fôr possivP], far-se-ão acompanhar de duas
testemunhas f]U<' n~sif;btm no aeto c pof;sam dcpôr, R('JHlo nPPPSf;ario.
Art. 409. As lmscns c apprclH'llSÕf'R sú durn ntc o dia
poderão ser exeentadas P, antes de entrar na casa imlienda,
um dos officiaes deverá ler o manclado no morn_dor, on no~
moradores, intimando-os n abrir a portn.
Paragrapho nnico. Se nfío forem obedecidos, podf'rão penetrar á for<,'a, arrombando as portas extcrna.s, assim como as
internas c qnaesquer fechos, ou moveis, onck supponham, <'.olll
fundamento, estar occulta a pessôa, ou coisa, procurada.
Art. ·1l0. Finda a dilige11cia, um dos ofJiciaes la:vr::trft auto
cireumstaneiado do que houvPr oeconido, ~t:-::-:ign~tndo-o <'OIIl
o outro P as duas testemunhas preseneiaes.
ArL. 411. As buscas sPrfío dada~ de modo qne n:1o ineom·
modem os moradores mais do que o indispensaYPl para o C'xit.o
da di1igencia, e, uma ver. concluidn~, ns <~oisns, 011 ns pcssôas,
serão entregues no reqH<'t'<'nÍP, nu nn dcpnsiínrin qtlf' hnnvr.t·
sido nomeado.

C: A PITULO IV

Art. 412. A caução, nos casos exigidos na IC'i_. po<l<'rft sel'
prPst.adn por nwio de fiador idonPo, Pm dilllwiro, on Pm hem;.
Art. 11~. A caução péHh' sPr prci't ad:1 prlo proprio int<'J'Pssado, ou por ter<'eiro.
Art. 414. Além de estar nn li\Te :ulminist.r:lçfí.tl dos sf'us
bens, o fiador deve ser domiciliado nn Dif-dl"i1'1 o Ff·drr~tl (' ~~h i
possuir bens livres e sufficientes.
Art. -!15. Se a caução tiver por ohjeeto i.itnlos nominativos, serão elles transferidos com a. c·husula "<'IH ~~anç:to" Hfl
rPspectivo regiRh'<) do emissor.
Art. 416. O valor rlm; hens off<'re<'idos f'tn eatlÇiio regula-se:
I, pela somma de 10 annos da renda, t·nlcnhcb segundo
o lançamento para o impof'to prPdial, sendo immn\·ris:
JI,· prla cotação offiei:ll da Bnl~~:1. ~;cndn tit11l(1~; d:t di\·i:la
pu h1 i ('H., 011 part.icubrc~;
IIT, por estimação dC' louyaclos, ~0ndo llH·I :H•s, u11 I'C'dt·ns
preciosas, sal yo accôrdo dns pn rt e r~.
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Art. ·!17. A parte obrigada a caueiomu o JUIZO indicará
o valor da caução e a sua natureza, se pessoal, ou real, o nome
do fiador, se íideijussoria, juntando desde logo a prova da suffieicneia da coisa, on da idoneidade do fiador.
§ 1°. Cit.adn :L parte a quem é offcrecida a cau~·:to, :::e, no
prazo de 3 dias, 11:lo a impugnar, o juiz mandará lavrar o
competente termo e proceder ao deposito, ou á inRcripção da
hypotheen. scgnndo a ll:Ü111'('Za dos hens qne forem t>h.iC'do da
eau<,·ão.
~ 2°. S<) fôr impngn:ula. segnir-se-ão os teru.ws proprius
do processo summario, feitas as citações, como se dispõe no
art. 508; e o juiz, ('lll vista da prova produúda, julgarú, ou
nfto, prestada a caução, ou fiança.
Art. 418. Niio sendo prestada a cam;ão, tot·mtr-:;:e-[t.
t·lfcetiva a pena pn~vistn para essa falta.
Art. 4 U). ~\ eaução que fôr requerida mt pcudeucia
da lid<·. regular-se-á pela mesma forma de proces:'\o estabelecido IH~~t.e eapitulo. Havendo controversia, o incidente
será pruet'~~ado em auto :.:;qmrado, em appenr-;o ao da aeção
1)rineipal .
.\rt. -~:.20. <luaudo a caução fôr exigida por aqueJle a cujo
f<Jsor deve ser prc~tada, requerer-se-á a notifieação do obrigado para, em J8 horas, que lhe Hcrão assignadas em audiencia,
Clcclarar em juizo qual a caução que ofierece, sob pena de se
julgai-a 11ão yn·cstada Pm tempo, ou de r-;e tornar effentiva,

no nH'stno pro<~<'SHO. :1 pC'lla qne a lei, ou o conf.ra!'f o. (•om-

minnr por c::::~a faH:t.
Art. 421. Se o notifirado contestar o pedido, ou o uotifi('a,nte inlJHI~n:u· a eam.~ão, a respeito da qual drvPrá dizer no
prazo de 3 dia~, pmcc<.kr-se-ú na fórma do art. 417, § 2°.
Art.. J22. A <~aução só poderá. ser julgada prestada á vista
do conhccimellto do deposito, da certidão da inscripção da
hypol IH'<':t. o't do termo assignado pelo fiad(lr, conforme o
ca~o.

Art. 42>L No;:; ca;-;os dos arts. 730 e 1.731, paragrapho uni co,
du Codigo (,;iYil, se o nsufructnario, ou o fidw~iario, nüo prestar
a caução no prazo af'signado, o propriet.ario, ou o fideieommissario, poderh reqnNel' que se o admitta a pre:st.ar caução
dos rendimentos dos bens, para lhe ~ercm esi<'s e11tregues,
eom a obrigação <k pagar ao usufructnario, ou fiduci:1rio, os
ditos rendimentos, deduzidas as despesas da administração
e indnida a impor! anei:t da remuncr:H;:Io do administrador,
que o juiz fixar.
Art. 42·1. No ea~o de caução ú.:-t eu:-;fu~. a que <~ obrigado
o audor, ou o reeonviutc, residente no estrangeiro, ou que se
ausentar do paiz durante a lide, o juür. mandará arbitral-a pelo
eontador, s<'gnindo-sc o processo dos art.igos antecedentes.
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CAPITULO V
DA EXHIBIÇÃO

Art. 4~5. Pôde ~er requerida, em pn)('(~S~o pn·p:t.raforio,
a <>xhihição judicial :
I, de coisa movd em poder d1~ outrelll, qtw o reqtwn·nlr
rt'ptlte sua, ou tenha legitimo iltLen·sse em eonhc<'('l' ;
li, de documento proprio, ou eommum, e1n poder dP <'ointeref:lsado, sacio, condomino, credor, devedor, Ülvtmlaria!lt(•,
teHtamC'nteiro, depositaria, ou admillistrador de b('ns allwioH ;
IH, dn eReripturaç:ío por intPiro o balan~·o:-~ g<'mc,'~ d<~
:-:o!'i<·da.<-ks eivis, ou commen~i:w::-:, 1101:' easo~ dct(•J'Jninados nah·i.
Art. 42(). Citado o réo com a cmuminaç:ío da pena de
pri:-:ão e aecusada a cita\·fio em audieneia, pod!'rú. dk cont cstat·
deni.ro de 5 dius, f'cguindo-sc, findo o praw, o HWSillo
tn·ocC:):)O das acçõcs smmnarias, fcit as as cit:u;üc~, eu mo :-;e
dispõe Jl!l art. 50S.
Art. 427. A eontest:H;ào só podPrft V(')':--:a t' ~oh r(' a faU a de
inlcref'sP, on legitima qnnlidade do autor para n·qm·n·r a exhibiçãu, ou a inexistencia, perda, on plTC<'ÍI1H'Il to, d:L cui~:1) uu
do documento rec1amado, por motivo de ÍOl'\':t maior.
ArL 428. Se o juiz julgar rn·occdente a acç:1o, CXllCdir-sc-á mandado para a exhibiç:Io, que ter[t logar incontinenti,
sob pena de prisão, se o réo não cumprir o malldado.
O exame ~erá feito na prese)}(;a do juiz <' da::; partes.
Art. 429. Desobedecido o mandado, dl'('ct llar-sc-[t a
pri~ão, que nfío poderá exceder de GO diaH.
Art.. :J30. A exhibi<,~fío dos livros dos funct'iona 1 i os c ~;<·r
ventuarios de j n~tiça, ctHTetores e qnacsqum· ag<'nl<·s :ur.'.:iliarcl::i
do coum1ereio, far-se-á iiHkpendentPlllCille dP :u·(;ilo, ordcnallLlo-a o juiz por simples despacho.
§ 1°. Se os funccionarios c scrvcntnarius de j11sl i1,:a nã.(J
exhihirem os livros, serão suspensos por HO dias.
§ 2°. Se os corretores e demais agcnt('S auxili:n·(·s do
commcrcio procederem da mesma fôrma, t:er:lo pn~~( >s por i~ual
tempo.
Art. 4:{ I. Tratando-se de ('scripLura<;ão de soeicdade, ou
fund:t\~ão, a citação serft. f('ita e a JH'll:t Ht•rit Ünpo:-;(a a quem
pertencer a representação ju(licinl por claus11la do:-: (':-;la( uto:-;,
do contrncto, ou do acto de instituiçfio.
Art.. 4:~2. Em todoH os caf-;OS de reeusa dt~ exhibição,
proceder-se-á, a requerimento do autor, á bmwa c apprehcnsão
da coi:::a, do documento, ou dos livros, sem pn·jnizo das pcnns
a que estiver sujeito o réo.
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CAPITULO VI
f>Of:\ PROTESTOS B IN'l'ERPELLAÇÕES JUDICIAJ·;s

Art..

-1:~3.

Os protestos, nos caso:::; determinados l'm lei,

un qua.udo ~~oHvif'l'cm ás partes para a co11scrvaç·ão e rP~alva

de dir('iLo~, serão interpostos perante o juiz por nm requmilllt'JJI.o em qtte, expondo o facto c deduzindo os fnndnm<•Hto~
do prot.esto, pedirá o requerente que se o mande l.omar por
t l'nno e que snjam intimados os interessados.
Art. 4:H. Reduzido a termo o protesto e ddle intimado~
1H'~::;onlmcntc os intcresHados conhecidos, ou por <'ditos, He
fon•m d<·sconhccidos, incertos, ou estiverem <'m Jogar ignorado,
i"'~'·rt.o, o11 inaeccssivcl, ou se o protesto J't,r para eonll<'!'l-

llll'llfo do pul>li<·o, em gPral, :-;erú cutre~ne ú pnrt<~ ·qw~ o
hottvcr n·qw·ridll, tknl m dt• ·18 horas, indqwwlcntt•lllt'Jdc
d( ~ I ra~lado .
.\rt ... j;)fí. 1 1 ~sst·s prot.csf.o;-; indcpcw.lem d<~ julg;:une11to, n:i.o
acltnif.tcm ('ont.raprotcsto:-> :-;(mão em pror<·~~o distindo, e ~-(,.
Jtwnl<' pmll'r:1o ~wr impugnados qu:tlldo ddlcs pn·Yalcccr-:-.:c a
J':lrlc~ 11a ~11·çi"ío qtJP J'I'OJHlZcr.
.\rf .. J;:,i. 8t•r{ÍO proe(•;..;:-;adas pda llll'~lll:t fl'trtll:t. C~f.;dH~
(c·c·id:l. no:-.: :11-t.igo~ :tni.c·ec·lknLc:;; as inteqwU:t<_~(ws qtll~ ~'e fizc'l'c'lll ttc~!·<~s~:t.rias para :t conHt.itnição do devedor <'111 tnúra c
p:' r:-t a ani.lwnl ieidade e dTeit.os jurídico::; de ado, ou fac lo,
dc·pcmk~Htc dcs:c:a foruwlid~tde.

CAPITULO VJl
IHl l'liUTI;:-;ro 1·: ll.\ .\l'l'Hl']lllSN~ÃO

IIJ·~ 'll'l'JILU:)

\ri. cl:~7. () protesto de tiLulos e eotd:ts :tss1gund:n:, ou
juclicinlrneul(' v<'rifil'adas, :-wrú cffechwdo 11os !'asus ~~ pda
fúnna d('t~lar:tdn 11:1 Ic~i.
Art. -1:18. A iufimação do protef;{o far-sc-rt por l'm·f.a do
ullil'i:d eotupd(•nk, t•nt rcgtw em mão propria, ou n'gÍ:·d rada,
~~ pd:L irnpn·11sa, qnando não fôr encontrado o 1kv<'dor, ou se
pcc~ult.ar par:t nfio ser Í11timado, ou se tratar de JH':c::oa dt'.'TIJrdH•c·id:l, ou ineeda.
1\rt.. t:m. Oppondo o ollieial duvidas, ou dilli,~tlldadt"~;,
p:tr:t. tomar o protesto. on (•td.rega.r o respectivo instnmwnt o, a
)mtl e poder[t n'clam:1 r por petição ao juiz, qne ouvirá immediat.nmeni.e o offieial (~ dceidirh S<'tn demora. 1\ d<'t·i~~:1o ser:'t
t ':tnseripta. no in~.;tnunento .

.:\rt. 4-:J.O. A :lpprchensão judicial do titulo Itão rc·st it.uido1 ou :;um·g:ulo, twlo ('lllitfcnte, snecado, ou aeceitantc·, c :t
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prisão daquelle que, tendo-o recebido para firmar o acceite, ou
cffcctuar o pagamento, recusar a entrega, serão precedidas
de justificação, ou do,mmento, que prove a entrega.
Paragrapho unieo. O juiz procederá verbalmente e de
plano á inquirição das testemunhas e do possuidor, reduzindo a
termo as suas respostas, por todos assigmnlo; e, provatlo o pedido, ordenat·ú. a apprehensão do titulo ~~ dcer<:'iarú. a prisão.
Art. 441. Fieará suspensa a exceução <lo rnandudo se o
devedor restituir o titulo, ou pagar o \ralor delle e das d('Spesas feitas 1 ou exhibi-lo para ser levndP :t dPpo~ito.
Art. '1-12. Cessará a. prisão:
l, nos ca~os previstos no m'tigo autcrior;
U, desistindo o requerente, ouvido o l\1inislm·ío 1'ublieo;
I 11, 11fío sendo inieiada a acção penal dentro do praxo da

LV, n:1o seudo Jem·dada :t proltUIH'Í:L d('llt ro de CiO dias
do manJado.
ArL. 443. Havendo <'<HltP:-;t.ação :-;t)lHc o nedito, u deposito
da:-i imporbuwias a q ne se refere o artigo ~wl.eeedentc não
poderá :';Cl' levantado ~cnão dC'pois de ~entcm,·a pa~sada em
.iu1gado.
da

<~xeew;ii,o

CAPITULO Vllr
DO .\TTl<.:NTAI>O

.\.rL 444. Con:-;id('nH;;<· at.tenhtdo toda a iitnllva<;fio, contra
direito, no estado da lide priHlent.P, foit.a. p0lo juiz, ou pela
parte, em prejuízo da e:wsa, ou do reenn-::o interpm;to.
Considera-se, para e~se effcit.o, pendent<' ~t lide, desde
o momento em que conste em juir-o a rP:tliz:t(;fío do :1eto eontra
o qual se attenta.
Art.. 445. A materja do a ttentado :-wr[t dednzida por vctição, em devida fôrma, para qw~ se rest.abele<.~a o estado anterior da lide, c, emquanto não se o purgar, !"e suspenda o curso
da causa principal c não seja ouvido o autor do at.tentado.
Art.. L146. Citada a partn eontraria, a petiçtio do attentado
será autuada em apartado, e, processado o incidente pela
fôrma summaria, executar-se-á a senten~~a por simples mandado, pelo qual se rcstabrlceerá a situaçiio nnterior, não obstante
qnaesquer recursos.
Art. 447. O pedido desacompanhado de prova, ou manife~tamentc improcedente, podcrú ~<'r n·.kit :ltlo in limine, ou
logo após a contestação.
Art. 448. O att.entauo, em eausa peudeHLP na segunda
in:::;tancia., será processado pelo relator do feito e julgado pela
fôrma do aggravo. Para a rejeição in lünhu', o relator exporá
o easo ao tribunnl.
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CAPITULO IX

Art. 449. A fuJ~idade de qualquer doemncnto junto ao
processo poderá ~;e r arguicht em petição a.rtieuJnda, nos me~moR
1r·rrnos P fórma da arguiçfto do attentado.
Art. -!.50. Tratando-se de documento (•xtndtido de livros,
auLos, ou p::tp<'ÜJ, existentes em cartorio, on repa.rtiç-ão publicn,
poderá a. part.P, ani rs de formular os artjgos, requerer que,
prev~anH'llÍ<', f'('.i:tlll <·xaminados of-: llJe~mo~ liYm~, autos, ou
pap<~lfl.

Art. ~t.> 1. No iueidenl<' de falsidade sN:io ouvidos o ns('.1"1

nw, ou o tabdlifío, a:.;; t!·stcmunhas in:·dnmtentarias e os

<·hdes dn n•Jmrl i<;:1o, ond(~ S<' n<'harPm os livros. ·~Pndo
p11ssivcl.
Art. 45:2. O incidet1te da falsidade não Huspeude o andamento da caw~a aü~ a sentença, que só sPr:1 proferida depois
dP julgado o me~mo incidente.
Art. 153. O arguente da falsidade serít eondcmnado 110
~.resdobro daf:: custas, se ti·n:r agido de má fé.
Art. 454. Na Côrtc de Appellação, o incidente da falsidade será pl'Ocessado perante o relator do feito e julgado
fH:Ia Camara (~ompr'Ü'nte pnra conhecer da ean:::n principal.

CAPJTPLO X

ArL ·1.5i). No~_; ~~a:::u~ Pxpn~~sm-> em lei, e ~cmprc que o:•
bens depoHitadus jndiciahllentt~ forem de facil deterioração, ou
de guard:t di·•pendio~a. o juiz, cx-o.fficio, ou a requerimento do
depositario, do detentor, 011 d0 qualquPr das parfps, mandar[t
n'Pdd-of' Pfll pra('a. ~alvo:
I. nos casos expre:;:sos no Codigo Commercial, ·~m que a
vPuda dcverú. ser fPit:t r.m lr>ilão, por leiloeiro (Codigo Commereial: art. 7°) ;
II, quando se tratar de Jit,ulos, os qmw~ (k\·l'l':lo ser Yendido:~ em Bolsa, lJOr corretor;
III, quando os interes~mdos preferirem ~~ venda em leilão,
por lf_-.ilociro, ou, sendo maiores e capazes, :t venda em parti,., 1In r, ou garantir qualquer delles as despesas da guarda.
§ 1{'. Precederú. á venda. a avaliação dos bens, quando
uílo estiverem jft nvn!i~-ulo5~ on tenha sobrevindo avaria fllH~
ju:4tifiqw~ renoval-a.
\ nl. 1\
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§ 2°. A hasta publica será annunciada pela imprensa
com a antecedencia que as circumstancias aconselharem,
sendo as praças effectuadas pelos porteiros dos auditorias.
Art. 456. O lf~iloeiro será nomeado por escala em cnda.
juizo e só terá a commissão paga pelo arrematante.
Art. 457. Effectuada. a venda e deduzidas as deR pesas,
depositar-se-á o preço, ficandr) pa.ra elle transferidos todoR
os onus e r!"~ponsahilid:Hl"s a rplP 0.~t.ivPr('rn snj('it.0~ os bem;
vendidos.
Art. 458. Os arnmdammltos de que trata. o art. 427,
n. v, do Codigo Civil, serão :::;Pmprc dT('ct.1md()s em praça
pelos porteiros dos auclitorim'.
CAPITULO XI
liA

~-'EPARAÇÃO

('OHf't\~

llf:

Art. 459. A separação judieinl de

corpo:~ ~ ~eropre

saria. como acto preliminar da acção

nc

necesdesqnite, de nul-

lidade, ou de annullação, de easn.mento, rtnrr o.·~ ronjug~s
estejam no domicilio conjugal, quer não.
Art. 460. A petição de qualquer dos eo11jugeH para a
decretação deE-1~e acto será assignada por dle proprio, ou por
seu advogado com poderes cspeciacR, ou por alguem a seu
rogo, com duas testemunhas, se não soulwr, ou n:'lo puder,
~screver, P deverá conter a exposição dos mo ti vo:-; determinantes do p0flido dP RPparnç~o n dcelrtrar qmd a :tt~<;ii.o a
pro pôr.
Art.. 4tH. O juiz no seu despacho m~utdarf1. :w fôr liPt~essario, que o conjugc requerente justifique o::> motivos da
separação, podendo a justificação ser fcitn c~1u segredo de
.iu~tiça, ~c forem cscandalo~os os factos qnc a motivarem.
Art. 462. Feita n. prova elo allegado, dever:\ ~er concedida a
separação, determinando O juiz :1. ('X{Wtlit;:'To do t•nmpctPnte
alvarâ. para os fins de direito.
Art. 463. A requerimento de amboR os conjuger;, quando
resolvidos a continuar em sociedade conjugal, <~ mediante de~
pacho do juiz, poderá ser inutilizado ern <'rtrtorio 0 proc~~~"~O da

separaçlto.
CAPITULO XII
lJA HABILITAÇÃO E CUH.ADORlA

no

NM~t'TT11TW

Art. 464. A mulher gravida, para provar o seu estado e
a.cautelar os direitos do nascituro, requererá ao juiz que se
proceda a exame para aquelle fim, instruindo a petição com
certidão de ohito darpwllc em cujos bens d<'vn. o filho succeder.

At~'!O~ flÓ
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O exame será dispensado se, concorrendo interessados na
::::w·cessão, convierem nas declarações.
Art. 465. Para o exame, o juiz nomeará dois medicas,
ou parteiros, c clarú Yist:1, por ·18 horas, no represenf ante do
1\'1 i •tist,crio Publico, para dizer sobre o laudo apre~"ntado.
Art. -106. Verificando estarem proYadas as allq~v;ões ela
requen·Jlt(~ e se nfio competir a e:sta o exercício do pai rio
IHH[er, u jui~, profcrirú sentença, dando curador ao ua:::riL'lrP.
1
(

APITULO X li 1

D.\ lL\BII.I'l'.AÇÃO

Arl. ,107.

Dnpoi~

INCIDEN'l'I·:

(lc iuieiada a cam.;a,

~<'

por docuincnto

:u1 t-.l,ent ieo, junto ao processo, constar o fallecimcnlo de qualquPr
da~~

partes litigante~, excepto o assistente, suf'pC!Hl<'r-se-ft a.
instancia até que se habilitem, ou sejam hahiliiado:-;, o~ hcr(l('í rus, ou representantes, da parte fallecida.
Art. 468. A habilita.f;ão póde ser requerida pelm; proprios
rt'presentn.nt<'S da parte faliPeida, ou por mtt.ro qunlqw'r inf cre~sado.

Art. 46U. A hal>ilitar;ão Rerá deduzida por artigos offeem audiencia, com citação da parte contraria., na pessôa
do seu advogado, ou proeurador, e processada como se dispõe
1>am as acções summarias, salvo quando, fiendo reqnr'rida pela
pmpria parte que deYe ser habilitada :
I, ha.ja inventario iniciado;
JI, a. sua qualidade de herdeiro, ou representante, j{t tenha
sido reeonhecida em jnizo contencioso, por sentença irret~or
ri n~l.
Para.grapho unieo. Nu caso do n. I desk artigo, basta.
qtw a pa.rtn, jnnta.ndo certidão do titulo de hcrdPiroi":' e
ltl}\·a proeuração, f~a citar a parte contraria, na pesst'a do seu
:\( l \'ogado, on procurador, para renovação da insta.neia; no caso
11. II, que reqneim idcnti<~a citação, juntando nova pmettnt<,~fio
(' c·,·rtidão do julgado.
Em ambos esses easos, considcrar-se-ãu habilitados oH
h<~rdciros, ou reprcsPntnntes, sem necessidade de S(~Jllençn qnc
is:~o julgue.
Art. 470. Se a parte confessar os artigos e mio houver
oppusição de terceiros, julgar-se-á n. habilitação.
Art. 471. Quando a habilitação fôr promo\·ida na~ nne·
c:tdações, serh feita com eitação do curador.
Art. 472. Bstando o processo concluso para julgamento
final, não serft interrompido pela habilitação, que será feitu,
depois de pnblienda a sPntença.
n~(·idos
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Art. 473. Estando o processo na Côrte de Appellação,

ahi far-se-á a habilitação, que será proeessada pelo relator e
julgada pela Camara competente para decisão do recurso.
Art. 474. Habilitados os herdeiros, ou representantes,
juntarão nova procuração e a causa principal proseguirá.
Art. 475. Antes de iniciada a causa, se occorrer o fallecimento da parte que deve ser demandada, a habilitação será
deduzida juntamente com o pedido principal e julgada afinal.
Art. 476. Quando fallecer qualquer das partes, depois de
pa:.:~8ada em julgado n sentença exequenda, requerer-se-á a
execução, juntando prova do obito c da qualidade daquelles
que requerem, ou contra quem se requer a. exceução, <' nova
procuração, independentemente de habilitação ineidentc.
Art. 477. Ao cet:sionario, ou snbrogado, para proseguir na
~~ausa, basta juntar ao processo o l'espcctivo titulo cin devida
fórmtt. e noYa procuração, c disso intimar a parte contraria .
.Deverá, todavia, o cessionario, ou snhrogndo, provnr a
sua identidade, quando della ~('duvidar.
< !APlTULO

XI\"

Art. 4 78. A requerimento do intcret:~~aclu, poderá o juiz
ordenar, ou nutorizar, na pendencia da lide, ou antes della, a
titulo de medidas provisionaes :
I, obras de conservu<,~ãu 0m coisa litigiosa. q ncr 1-:\equestrada, quer não;
II, prestação de a1imentoH, nos casos de destituição, ou suspensão do patrio poder (arts. :~94 . c :395 do Codigo Civil), de
de:-3t.ituição de tutores ou curadores, (' de dPsquih', nullidadc,
ou annullação, de casamento;
Ill, o arrolamento e de:-;cripç:io de bem; do ('ttsal e uos
proprios de cada um do:-:; con.i uges~ pa1·~t servir de base a ulterior inventario, nos ea::-;os d(~ (!Psqnit<·. nnllidnde. on annullação, de casamento;
IV, a entrega de objectos, ou bcn~. de U:-5o pe:-:soul da
mulher e dos filhos, <>, a posse provisoria r lo~ filho.s, nos casos
de desquite, nullidndc, ou annullação, dn casamento;
V, a busca e apprchensão dos exPmplares fraudulentamente reproduzidos de qualquer obra lit.teraria, seien1.ifica, ou
artistica (art. 672 do Codigo Civil).
Art.. 479. Nos casos dos us. I. u P IV do artigo antecedente, requererá o interessado a. concessão da medida provisionaJ que pretender, expondo a sua 1wcessida.de, estimando
o seu va.lor, ou custo, quando fôr P:u.;o, <· rrqtwt'Pndo n~ provas
necc~Rarms.
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§ 1". O j uix mandará, por despacho, citar a parte contraria para, dentro de 3 dias, allegar o que entender a bem de
:-;na defesa e requerer as provas que lhe parecerem necessarias.
§ 2°. Respondendo o supplicado, ou á sua revelia, se não
responder, serão os autos eonclusos ao juiz, que tnarcará uma
unica dilação improrogavel para a prova, se houver sido
requerida e se fôr necessaria. Caso julgue desnecessaria. a
prova requerida, poderá o juiz decidir immediatamente.
§ 3°. A requerimento das partes, poderá o jui7., depois de
produ7:idn a pro\'a, clar-llws vista dos autos para arrazoarem
afinal, dPntro do prazo de 24 horas, snccessivamente.
§ 4°. Com as allegações finaes, ou sem ellas, quando não
houver<'m sido requeridas, serão os autos conchtsos pa.ra final
decisão, a qnal d<',·f'r:\ sPr proferida dPtd.ro d(' :~ cli::ts improrog:lY<'lS.
Art. 4HO. Jl}m <~a~o de urgcneia, jm;tifieada quantd bastP,
podnrá ser <'OlH'P<lida a medida provisional indf'pend<'ntemente
< IP
Pitn.ç·ão rm~·da do supplicado, devendo, neste caso, o
j11ií'. onl<>na.r que, effechmda a providencia autorizada, seja
o supplicado citado immediai-amente para allegar ~ua defesa,
~Pguindo-sc Pm tnrln mai" o pro~PFlso psf.nhPl<'~ido no art.igo
:,nf.Peedf'nt(~.

Art. •1Sl. No~ <~a~of' <'lll que <la medida provisional puder
prejui7.o, <~ licito ao juiz, a requerimento do interessndo, orclenar qm' o rf:'qm'rent.e prm~te fiança, sob pPna de
df'clarai'-Sf' R<'lll pffpjj o a meclidn <'onreclicla, ~e já o tiY<'l'
n~:·mli.ar

~ido.

Art.. 182. O requerimento inicial para medidas provisiollaes, quando pendent-e a lide, será autuado em apartado, e
<~m todos os casos appemmr-se-ão afinal os antos rlo processo
d <' taes medidas aos da acção principal.
Art. 483. Concedida qnalqner medida provisional antes
da lide, será a acção proposta dentro rle 1!5 dins, soh pena de
t1nar sem effeit.o a mesma medida.
Paragrapho unico. Ficará igualmente sem effei1o :1 medida
provisional, quando, com~edida sem citação prévia, a parte
não :t promovPr dentro d<> 24 horas segniniPH ft. <'W'cnçfto
1l:t providencia ordenada.
Art. ·l84. As medidas provisionaes poderão sPr cm~sadas,
ou modificadas, quando eoncedidas sem P-itaçfi.o prévia, ou
nos demais (~asos, a requerimento dos intere;.;sados e com
nudiencia da. parte contraria, se se provar que rcssaram os
motinls, 011 ~f' alt.Pr:H~Hn n:;; eircnmstmwias qtH' n~ df'termill:ll'anL

.\.rL ·1-SG. Pl'ol'erid:t dPeisfio definitiva nn cnu~a prineipnl,
<'(".;c-!:lriio l mlos o~

Arl.

c·ffPitos

rl:l~

nwrlidaf-'

pnn-i~inmH'S eonrl'didn~.

48G . . \ pm·t(• qu<>, devidamcnh' :-tltLorÍí':n(hl, fi7.r•r

obra de ron"(Tvnç·üo em eoisu litigiosa poder{t cnbrur, por al'~'tin
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summaria, o seu valor, qualquf'r qnc seja, elo vencerlor na
aeção petitoria, ou possessoria.
Art. 487. O arrolamento e descripção dos bens do casal e
dos proprios de cada nm dos conjuges far-se-á administrativamente, por avaliador privativo do .Juizo, á vista das dec1arações daR partPs, sendo intimado o supplicado para fazel-as
no prazo de :~ flins improro!1:aveis (' :tllf'gar o seu direito,
pena de revelia.
Art. 488. A busca P a.pprelwns:io, nos caso~ de violação
da propriedade littf'raria, sciflntifica, o11 ar1 i~'1.irn, fnr-se-ft 110R
h•rmos do capit.ulo nr deste titulo.
Art. 4S~. Os alinwntos sNfto arbitrados em prestaçõeR
mensa<'s, com attenção ao que fôr strictamentc necessario
para o sustento, a h:1 hitaqão e o vestuario do n'qucrente e
dos fi lhos nwnorcs a seu cargo, tendo-se ('Tll eonsidrraçfto :t.
flUa conrlição social, e para as de:-;pm-m.s da. dnnanda.
Art. 490. Qnrrudo pendente rle decisão, em segunda instancia, a acção prineipal, proeessar-sP-h, na prinwira, o
y)(-'dido de medidas provisionae~.
Art. 491. Não fornecendo o réo os nlimento:-; a cuja prestação
ti ver sido condemnado; não dando o marido á mulher a pensão
~tlimenticia fixada 1wlo juü~ (art. 320 do Codigo Civil). ou estipulada no desquite por mntuo consentimento; não concorrendo
o conjuge com a quota fixada pdo juiz para erin.çiio e educa.ção
dos filhos (art. 321 do Codigo Civil), ~er-Jhe-ão seqHestrados
lwns cn,in r('nila ~Pjn snfficien1P pnra ns prf'-:1.·1\ÕPs devidns.

CAPITULO XV
DA CONSIGNAÇ.~O OU Df~POSITO 1';1\{ PAUAMJ<JNTO

Art. 492. A com~ignação em dcposit.o, para produzir o
effeito de pagamento, nos casos previstos nn l('i, ~Nít rf'qllPrida pelo devedor, com declaração do motivo.
§ 1o. Sendo certo o credor, será pn~viamenf(' eitado para
vir, ou mandar, receber em logar, dia e hora pn~Iixados n
eoisa devida.
§ 2°. Sendo incerto o credor. on hnvendo duvjda ::;obre
quem deva receber, serão citados' por PditaPs de 10 dias os
interef:sados a virem reeebcro objeeto do paganlf'nto, provando
o seu direito. Se os interessados não eomp:u·e('f'l"f'm, ou rPf'lls:trem o paganw11to, on nfto provnl'PIIJ o ~('11 din,ito, srrft
:t ~·oisa depositada.
Par~tgrapho unirn. Se a 1livida ftJl· ('lll diniH'Íro, far-sf'-Í\
o dPposJto no Cofn' dos Depo~itof-l Pul di co~. 11n. Caixa
Eeonornica, ou no Han1~o do Brasil, medi~t~:lr' ;_!;t!Í:l l]q Pscrivão,
ou mandado do jni~o, I'On~iderando-:w o uwsmo integral.
JJ~O ob:-·tantl' :t d(•(l!H'~'ffo do fli"PiltÍP 1'1' 'IH'''( Í \"(l
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Art. 493. Vencido o termo da citação e effectuado o
deposito, serão delle intimados pessoalmente, para sciencia e
virem oppôr embargos, se quizerem, os credores certos e, por
edital, os desconhecidos e ausentes.
Art. 494. Feito o deposito, por haver duvida sobre quem
Jeva recebei-o e decorrido o prazo do edital, o juiz, ouvido o
depositante, decidirá de plano, se comparecer apenas um prelendente, e mediante o processo estabelecido para o concurso
<In eredores, se forem dois, ou mais, os pretendentes.
Pu ragrapho unieo. Se nenhum pretendente apparPcrr,
1 ;:·. bens depositados serão arrecadn.dos como de ausentes.
Art.. 495. A impugnação dos credores será deduzida por
Ptu bargos, no ü~rmo dP. 5 dias, que lhes serão assignados
11a audieneia em que a intimação fôr n.ccusada, seguindo-se
o processo das acçõPs Atnnmn.ria~. fcitaR as eit.n.çfiPs, eomo se
diRpõe no art. 508.
Art. 496. Se o credor não comparecer, ou não oppuzer
embargos no prazo, julgar-se-á subsistente o deposito e feito
o pagamento da obrigação.
Art. 497. Os embargos sómente podem consistir:
I, em não ter havido recusa, ou m6ra, em receber;
li, em ter sido feito o deposito fóra do tempo ou logar
rlo pagamento;
III, orn não Sf'r integral o deposito, ou ser indevidamente
parcial.
Art. 4!l8. Não se offerecendo embargos, conclusos os
autos com a certidão de haver decorrido o prazo, será o deposito julgado por Rf'ntPnça c por clle cxi.inct.n. n. ohrign.ção rle
pagamento.
- Art. 499. Se os embargos forem julgados provados, haver-se-á o pagamento por não feito e o devedor responsavel
e sujeito ás despesas do levantamento, salarios c custas do
deposito, correndo por sua conta c risco os damnoR acontecidoR
:·l coisa depositacb.
Art. GOO. A fórmn. ele processo dos artigos antecedentes
é applicavel ao resgate do aforamento (Codigo Civil, art. 693)
,. !'t aeq1tisiçffo do predio emphyteutico pelo Renhorio directo.
Art. 501. O deposito preparatorio de acçfío far-se-á, a
requerimento do autor, por mandado do juiz, com citação da
parte, e não admitic qnaesquer embargos, sendo responsavel
pt>Jn;; despesa:~. salarios e damnos o vencido na causa principal.
Art. !'í02. No ea~~n do deposito do preço de parte da coisa
<·ommum indivisivf'l, <k quP Pogita o art. 1.1:~9 do Codigo Civil,
::Prfi.o ritndos o adqvircntP P os <kmais Pondomino:~ pnrn al1e-·
•.•::ll'Pltl :1 <k!'('~!;t, fll!P

~

dia:~

d1• 5
~

lin'!'f'lll.

1". Accmmdns aR citações, dcvNú
2(·

~:<•r :1-;:;:i~;nado o

prazo

para. a impugnação.
H~l':cnrlo

impugnação,

~:wgnir-sc··Ü

o

proces~:o

sum-
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mario, feitas aR citações, como se dispõe no art. :50R: no raso
contrario, ordenará o juiz a adjudicação pedida.
§ 3°. Se entre os condominos houver disput.a de preferencia, o condomino ao qual concedeu o juiz a adjudicação
deverá depositar o preço, ::;e já. não o houver feito, no prazo de
5 diaR a contar da. data em que passar em julgado a sentença, pena ele perdPr o s011 dirnito ú ndjwli('açfío mn favor do
primeiro dcpo~itnni.P.
( '.\ P I T fT Lt

l

'\V I

.\rL <)O;~. Yiudo alp.lllll t.Pt'<'Piro eom e111har~o~ :'t •·xeeuçâo:
f1 venda, {t :.ttTPeadaçii'o, ao alTP~to, no ~eqnP:..;tro, 011 ú partilhu,
porque a eoisa penhorad:t. apprehendida. on inn'ntariacla, lht·
pertPnce por t.itulo hahil <' le~it.imo. e tf'tHlo pos:-:0 natnr:tl, 011
civil, eom effeito~ da natural, RPr-llw-ú eon<~erlid:t \·i~·l n p:n;t
allega1· e proyar o~ Reus r~mhargos, dentro dP!) di~1::.
Art. 504. A mullwr e:tr::ncla pôde \·ir eom Ptnhnrgos dP
terceiro, sr'm tweessidadt' dP :m toriza\'ân rlo marido, quanto
nos seuf' lwn:-; dobtP~. nu r~t·oprio:-:~ :tdmini-.:t.rndo:-: pelo
marido.
Art. !)00. SPndo a coi:-:a pc-uiwnulu, arT<'~~La<la) ~<~queí-itrada,.
ou arreeadadn., em poclPr do ten~Piro qtw n l'Pf'lnnm eomo f:'Jn,
ou de sPn mancla.tario, ou preposto, dev<>r:in o~ Plllhargos ser
oppostos dcnt ro de !) dia:4 <~ont:rdo:-: da :r.rre~:Hlnc;-ilo, ou dn
assignação Ptn audicneia. do pr~tzo p:tr:t 1'1nl,~tl'!-~CJ" d<' <'\t'<'1tiud(,.
arrestado, on sequestrado.
Se o fôr em poder dr outr<'Jn, on no;:; eH~o:-: <~lll (l\lP ti\·er
sido inventariada, ser:1o o:-; t'rabargu:...; admif'sivPi:-: em qualquer
termo 011 pha~P do processo, ~mtmior i't partilha, ou [t assignatura dn en.rin. de arrematnção, adjurlif'aç:lo, ott remissão, ou á
outorga dn cscripturn. dr· VP!Hla, on <'nlr('g::t < l:t l'oisa movd
ao comprador.
Paragrapho uuieo. Em todo caso, dPV('J':lo u .. ; <•mbargos
ser oppostos denh'o dr !) dia-R, eontado~ da dakt em qnP , 1
terceiro Pmbargante t.ev<· seieneia do aet.o que <·rnhnrga.
Art. 50fi. Provan<lo o terceiro embargallf<' os seu~ embargos, no prazo <10 5 dias, mnrcado 110 ~1rt. 50~~ serão
recPbido:-; <' paRsar-Rc-:'t mandado <k nutmlt.en<:ão dl'' posse em
:;:eu fa ':or, SP prPstar fi::tm;a idmwa pPlo vttlnr dos })('ns, SP
fon·m move>ic.:, e pPlo:-: fJuefo:-:. sóuH·nl <'. se imn~tn·eis.
_\ d .. ;)Oi. RncPhido~: os <·ml 1~1rgo~;. :-:c~rFio o:-.: nutn~ fpj( n:-:
('Olll >:i,~ln :to Pmhnrg:Hlo. por rJ di:ts, p:11·n (•nnie:-:lar .
. \rt. ::.flS. ()ffprf'eid:t. n f'on(Pst:H;iio. :1 p:!riP inien~~sada
Lwú eit:t r a :tdYcrsrl, :-:('1! adnJgado. ou pi'OI'It!':ltlor jndicial,
parn, Cill :J udi"!WÍH C'SIH~C'ial que O juiz lll~llT:t I'Ú, n'l' produzir-se
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a prova do supplicante e, por sua vez, produzir a que tiver,
Heguindo-s<' nessa audienda e nos ulteriores termos dos emhargos o cp1c no livro u, filulo II, :-;c dispõe para o proceRHO
:"lnnmario.
Paragrapho unico. Da sentença que julgar, !l-final, provados, 011 não. o~ Pmhn.rJ.l:o~ de t.PrcPiro, 1·ahf•rú aggrnvo de
Jlet.ição.
Art. ;)09. ~ilo pronmdo o tPreeiw Plllhnr~aate os ~euA
mnbargos nos .5 dias marcadoR 110 art. r'í0:1. 011 :-:C'mln pflp:-:~
i rrdevantcs, f:lPrfío rc.kitados /n lúnilw.
Paragrapho unico. Do despacho que rejeitar in lúnüze o~
<·mbnrgos- de terceiro ca.bl=•rú. aggravo de pPt.i<~·flo. Do que os
receber tfín s{mH'TÜ(' parn di~f~llssfio P pmvn 11fin f'a lwrf'1 re<'lli'So
:1 )gum.
. Art. ;) I O. ~~~ o::-; r·mha rgo::-; não foretn oppo~t.o~ :t. todos
o;-; hPns, ma:-; :-:c'mwnlP a :tl~uns dellc8, eorrm-i'ío PIH súparado,

proseguindo-se

no ]JJ'OI~(·~:-:o

prinl'ip:ll f'Ólnt·n1 P q•t:ln1 o

aos

I1Pns

nilo embargado:-:.

Paragrapho unico. Estando os hen~ 1·m l'ondominio,
prosegnirú o processo print•ipal ~ómPntP 11:1 parl (' nflo r•m1>u.rgada dos meRmos bens.
ArL f>ll. Re o embargado, f'nndo reeebido:-: o~ mnbargos
de terceiro, os l'onfessar, I'Pssarú :.t discussão, lrvantando-se
logo a penhora. o arresto, on o ~equestro, ou entregando-se
logo os bPm~ :llTC·cadaclo~, ou inventariados, conforme o caso.
Art.. 512. Não ~ão admissivPis Pmbargos th• t.•rcciro qnc
n:io sejn. :10 lll('smn tempo senhor P possuidor.
Ar L !ll:~. c >s em ba.rgos ele u~rceiro, oppostos p<·r:mk o
,i11iz depn~(~ado, sr~rào por Pile· processados n julgados .
.\rt. 514. O processo dos artigos precedent.r~s é extensivo
:.tos embnr~os elo <~redor com garantia real, para obstnr n. venda
da cois:t qm~ llw foi 1bda f'm hypot.heca, ]Wnhor, 011 antil'hrcse.

Paragrapho unieo. Contra esses embargos, porém, o
embargado s6mente poderá allegar que o titulo exhibido é nullo,
ou não obriga a terceiros, e f!UC a coisa dada. em garantia não
(. a mesmn apprehPndid:l.

( !APlTlJLO XVIl

Art. 515. A justifiea~~i'i:.o avul:-:a dP qualquer faet.o será
f(>i1 a mediante petição articulada.
A1-t.. fll6. A jnstifirn.ç-ão consistirá na inquiriçfío de teRtcmunhaf' sobre os artigos da petição, podendo o jnstifirantP
juntar ao proee~'SO qune:~quer documE'ntos em apoio da ~ua
intenção.

330

:u:'t'OS no POOF.n EX ECP'flVO

Paragrapho unico. As testemunhas ponf'm f:f'r apresentadas independentemente de intimação.
Art. 517. Exceptuados os casos em que a justificação não
se destinar a servir de prova em processo contencioso e
aquelles em que se deva proceder em segredo de jm:;tiça,
ferão citados préviamente os interessado;;.
Paragrapho unico. Não sendo pessôa certa o justificado,
ou se não puder ser ritnda pef\Boalmcnk, ~er{l eitado o
Ministerio Publico.
Art. 518. A parte citada para assistir á justifieação po<lerá contradictar as tf'stemunhas, reinquiril-as e contestar
Reus depoimentos; não lho é facultado, porém, l"xcepcionftr,
impugnar, <br provas c recorrer, limitando-se a verificar HP
foram oh~ervndn.s as formalidade~'> flllhHtanciae~; do procc:-;80.
Art. 519. Finda n inquirição e conclusos os autos, o jui~.
ouvido o Ministcrio Publieo, se fôr ~~aso, julg:u·t't por scntençn
n. justificação, c mandará cntrcgnr o pror~'~Fo no .in~~iifiPnnt.P,
independentemente de traslado.
Art. 520. Não será entregue á parte~ como justificação
avulsa ou documento, a que fôr requerida como meio regular
de processo para prova de factos no proprio jui?.o em que
deverá produzir os ~eu~ f'fTeitos.

TITULO 11

I>as acções possessoriag
CAPITULO I
DTSPOSIÇÕES O"FJRAE~

Art 521. A protecção e segurança dn po::v~·p P\"en:' am-R~.
eRpecialmente, pelos :=~eguintcs meios:
I, pela acção df' fon:a imminmlf.p 011 irdr·rdicfo prohihitorio;
II, pPh ac·ção dr. força lurbntivn ou intl·nlicto de m~
nutenção;
Ill, pela :wçfin ck fo!'<;a f':-qwlin1 i \·:1 nu i ldí·rdií'l n n•euprratorio;
fV, pelo desforço pPRSOal.
Paragrapho unieo. O exercicio de qualquer Jes~.;a:~ aeçGe::;,
em ve:r, ck outra, nfío induz nullidnde, podendo o juiz conhecer do pedido c julgar a acção procedente~ ::.;e eneont.rar
provados os requisitos estabelecidos p~1rn nma dellas.
Art. 52:?. Na acçãn po~sessoria . níio (. p~nnittida a defesa.
fundada em clominio, ou noutro direito l'- ~~>_), "'f'ndo, todavia,

:\CTOR
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clefeso julgar a posse em favor daquelle a quem evidentemente
não pertencer a propriedade.
Art. 523. Na pendcncia de lide possesso ria, em quanto
não terminar a instancia, não é licito no nnt.or promovPr,
'·mwurrentement.e, o juizo petitorio.
Paragrapho unico. ln~tituido, porém, o juizo petitorio,
T1P1le poder[~ o réo rcelamnr a protecçã.o possessoria contra OFl
:1do;.; turlmtivos, ou espoliativos, do autor reivindicante.
Art.. !)24. Sendo a posHc de nmis de annn P rli:t, ~erá
('fllllpetenk a neção ordinarin.
Art. 525. A indemnização dos damnos e interesses a qnc
o réo fôr eondemnndo, será liquidada na execução da sentença,
quando. wt acçõo, 11ão houver sido apurado o seu valor, e,
stwcessivnmente, no HH'Slllo rn·oreR~o, a rle novos :wfos Ie~ivos
(pw forem prnticndos.
Qttnn1 o h pena, !>orém, comminada para os casos de transP:rPssfio, spr(t ]wdida rm neçfto directa., prh fôrma smnmaria.

CAPITULO II
DA A('~·.\o DE FOH('A 1!\fi\TrNI•;NTF. OU JNTJ<::RnTCTO PllOTITBT'rOlUO

J\ rt.. 526. Se a1g~ ·em receiar de outrem turbação, ou esbulho da sua posse, porlerá requerer ao juiz que o segure da.
violencia imminente, expedindo mandado prohibitorio ao réo e
'·mnminando nel1e certa pena para o caso da sua transgressão.
Art. 527. Autuada a petição, expedir-se-á mandado, no
qual se a transcreverá com o despacho e por elle será o réo
<·itmlo p:nn, nn, andicn~ia seguinte á citação, apresentar de~ 1°. Sr o réo não comparecer, ou não embargar o pre('<'iio, o juií: julgará por sentença a pena romminncln, podrmlo
1 ed!Tí\il-a s0 lhe pareeer excessiva.
~ :~". ~;(' P ré-o 0mhargar, seguirá n acção pPln fôrma
~itmnnn ri:1 do titulo n do livro n, fPitnR as C'Ítnçõr~, !'omo ~P
di:.:pt'(' 11:) art. PiOS.
Jhl. 528. Transgredindo o rl-o o pre~0ito, 110 ~urso da
crru~:l, o autor clcmmciarft o attentarlo c o juü~, procedendo
de :u·dmlu <'Olll n::; prrsrripções do capitulo vn1 do titulo I
dP8fC' lt\To, onkn:n(t, por ~imp1c~ !lespnnho, n rPsf.ifniçilo d11
rns.;~~ :w estado anterior.
Pn.ragrapho nnico. 8P n f mnsgressão se der !lf'pois de p:l.sf'nda Pill jnlg;ado n Nentcnçn, o autor podNá, em execução da
mPsnt:t spn1:cn(,·:t. ; 'l'OillOYcr a n•stituição (la, posRe no estado Pm
qltP ~~<' n!'kt\':1 qlutndu r·r·eoncu a offens:-~. no preceito.
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CAPITULO
DA ACÇÃO l)E

Til

FORÇA TURBATIVA OU lNTF}RnTCTO DE

l\fA-

NlTTFNÇÃO

Art. 529. Compete esta aeção ao possnidot· contrn todo o
ado que lhe pert11rhe o livre oxerrinio da. pos:::P.
Art. Il:30. Rã o reqnü::itos destP intPrdid,o:
I, a })Osse jurídica do autor, directa., ou indin•,·i :1 :
II, artnalidade da pPrturhac;ão da posse ;
lll, a eontinuação d:1 posse. ('lllbora perturbada.
Art. fi31. Na inicial, o autor devPrft dec>Jarn.r a natureza
de sua posse, deduzir por at·tigoH os actos eonst,it.utivos da
turbação, mencionar a datn em que S<' iniciaram e pedir se
condemne o réo a clesistir da turbação, n pagar as pPrdas f'
interesses que houYet· cnusndo P mna dnh·nninnd:t 111nl1n p~lra
o rnso dP reineidencin.
Art . .132. Citado o réo, serú a aeção proposhl. na primeira
audiencia seguinte, c assignado o prazo de G dias para a
contestação, seguir-se-§, findo rsse prazo, uma di1açüo alié 10
dias, se fôr necessarb para a prova, depois da qual arra.zoarão as partes, no prazo de 5 dias para cada uma, sendo,
após esse tem1o, conclusos os autos para o julgamento.
Art. 533. Contest:ula a lide, se o r~o houver provado ser
elle o detentor da coisa, o juiz, se não fôr manifesto que n obteve do autor por modo vieioRo, IH:lntcl-o-:'L pr<n·ismimwnü~.
(Codigo Civil, art. 500.)
Art. 534. No caso de aitentado, obsP-JT[tr-:=:c-rt o disposto
no capitulo vrn do titulo r drste livro.

CAPITULO fY
DA ACÇÃO DE FORÇA FJSPOLIATIVA OU INTF.RnT~TO RF~f!ITPERA
TORIO

Art.. fi35. Compete cst.a :wçã.o a.o po~~mido1· par!:l. rf'cuperar a posse perdida.
Art. fi36. Rão requisitos deste interdid,o:
I. A posse juridictt do autor, directn. ou indirí•c·j.a;
li. O :1cto de violenei[t prn.tica.do pelo r<~O;
III. A pPrda de posse a menos de anno P din.
Art.. 537. Na inicial, o a.ut.or dever[, deebr:n :1 natu-,
reza da sua posse, deduzi r por rtrl igo o::: ados de ,·i o lencia
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mencionar a data em que se deram e pedir se condemne o
réo a rest,ituir a coisa, com os seus rendimentos. e a pa.gar
as perdas e interesses que houver causado.
Art. 538. A acção póde ser intentada contra o autor do
esbulho, por si, ou mandatario, ou contra terceiro que ti ver
recebido a coisa esbulhada, sabendo que o fôrn.
Art. !)39. Autuada a petição e expedido o mandado para
n citação do réo, observar-se-á a mesma ordem (le proecsso
t ~ julgamento do art. .5:32.
Art. 540. Estando n petição inicial instruida com prova
eoncludente da posse e do esbulho, o juiz, se o requerer o
autor, reintegral-o-ft desde logo na posse, sem ser ouvido o
esbulhador. Feita a reintegração, expedir-se-á mandado para.
:t citação do rf.o P Regnimento da aeçfío.
CAPITULO Y
DO LH;SFORÇO

PES~OAL

Art. 541. Ao possuidor é permittido manter e recuperar,
por sua propria força e autoridade, :t posse turbada, ou perdida., comtanto que o faça em acto seguido e não exceda,
nem altere, o nwdo e estado da posse que soffreu a força.
Art. 542. O desforço considera-se excessivo quando não
forem observadoR os principios que regul::tm o rxercicio da
\egitima defesn.
TITULO 111

Da, acção de immissão de posse
Ar L. ;j-!0. Compete eHta a.cção:

l, aoH adquirentes de bens contra

o~ tram~mittentes,

ou

1Prceiros, que os detenham, para haverem n posse respectiva;

II) aos administradores e demais representantes legaes
das pessôa.s jurídicas de rlireito privado c aos ma.ndatarios,
{'lll geral, para haverem, no exercício do cargo para que foram
legitimamente eleitos, ou nomeados, ou para o desempenho do
maudato conferido, a posse dos bens das mesmas pessôas, ou
dos mandantr•R. ('on(.rn, 1-erceiros, seus ant-ee<>HRorcs_, que os
, ldenharn.
Art.. 5·1:1. Na iuieial, insLruida com o Litulo de acquisição,
o~ documentos probatorios da nomeação, ou eleição, do repre·"entante da pessoa juridica, da constituição do novo mandaf ario c da Pxtinnção da representação dos anteces~mres, pedirrt
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o autor- a citação do réo para, no prazo de 5 dias, que
será assignado na a.udieneia seguinte á da citação, demittir
de si a posse dos bens em seu favor, en1 qualquer das qualidades indicadas, ou apresentar entbargos, pena de, á sua
revelia, julgar-se procedeute a acção c expedir-se c exccutttr-se
mandado de immissão do posse.
Art. 545. Se houver damno cam;ado, poclerft o auLor pedir,
eumulativamcntc, o seu rcsarcimento.
Art. 51±6. Offerecidos os emhargofl, scguir[t a <·n w-;a o cnrso
summario estabelecido, feitas aR citações como :;c dispõ<~ no
art. 508; e, na :;cntença final, o juiz, se julgnr proecdente a
acção, decretará a pedida imrnis:-;ão de poHse e <'oJuknu1nrá o
réo h indcmnização das perdas c interesses.
Art. 547. Se não forem offerecidos emhargm; no prazo
aHtlignado, serão os aut.os <~onclnsos ao jui::r,, qtw <lceidirft de
:u~d)rdo eom os elcmentoH que encontrar Ho tn·oces::;o.
Art. fi t8. Os eml.mrgos só mente potkrão cou::;btir em uulli<.la.d.e do instrumento, Oll da eleiçfio, ou lltllJH'a~·ão, em q uc se
fundar a acçfto.

TITULO IV

Da nunciação de obra novA.
Art. fi·W. Compete a ~te\~ào <ll~ nuiwÍ::-t<;ão d•~ obra uova
ao proprietario, ou poRstlÍ<lor, do preclio rustico. ou urlmno,
quando o immovel fôr, ou possa ser prejuclieado em f'Ua natureza, ousubst.ancia, servidõe~. ou fim, pela obrn noya em predio
visinho.
Art. !)50. Na inicial, o nnnciaute, inuicando os fundamentos do pedido, requererá o embargo da. obra nova, para
que fique a me::;ma suspensa c seja afinal demolido, ou
desit'uiclo á custa do nunciado o que tiver sido feito em detrimento dos direitos do nunciante, e pedirá Rejn. eondcmuado
o réo ao pagamento das perdas e intereF~ses P Inni~ deü·nHinada pena, caso transgrida o preceito.
Art. 551. Expedido o mandado de emburgo para o::; 1im;
do artigo antecedente, serão citados o dono da. obra., so estiver presente, o constructor e os operarios, que forem <mcoutrados na obra, sob as penas comminadas.
Art. 552. Intimado o mandado, os officiacs da diligcncia
eertificariio o estado em que houverem encontrado a obra
embargada e farão a respectiva medição, Rendo possivel; c de
tudo lavrarão o competente auto, que serú. assignado por
duas testemunhas presenciaeR, pelo tlono da. obra, f'e estiver
presente, c pelo const.ructor.
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Paragrapho unico. Nilo estando presente o dono da
obra no acto da realização do embargo, será elle citado pelos
nfficiacs, depois de realizada a diligencin., para Rciencia do
f·mbargo e das comminações impostas, e, outrosim, para na
primeira audicncb, dPpois da citaçffo, vir offrrPr~cr Rtla def(·.r:n.

:\ri.. !l;):L Vpn::wdo a obra nova Plll derrubada de mattas,
de nwd0ira (' em ontroR casos semelhantes, a execução
rio nwndado ('oHt:lar[t da prohibição de proseguir neRscs trabalhos, ponrlo os officiacs pm dcpo~ito jndieial as madeiras,
~ HI lf'nh~l s. corLadas.
Art.. 55/1. No ado da n:ecuç:lo do embargo, o uuuciant.e
P o nunciado poder:1o fazer tirar photographias da obra embargada, como acto complementar elueidativo da diligencia,
para scrf'IH juntas, em tempo, aos autos, cerLificando oR offiriars
o facto, ~·om dcsignaçfi.o do nome do photographo.
Art. !l[)r;, Feito o rmbargo, f'lerá o mesmo :H~cu~ado na
audie1wia seguinte á citação do dono da obra, a~~i~na.ndo
~~f>·-lhc o 1tra7,<-, de 5 dias para contestar a aeção.
Ari. .r;r;n. ConLestada, ou não, a acçiio, seguir-sn-ú. ('OlHO
:r: di.::pür. par:t a acção ~tlllillW.rin, feitas :1~ <·itaçõef' <'Olllo ~e
~ ldcnnin~1. no :1rt. !108.
Art. !íS7. Em qualquer termo do proeeHso, podet·á o
nunciaclo r('qnerer, <'lll auto apartado, a t'ontimmção da obra
l'lllbargada, mediante caução, on garantia de sua demoliçào,
f':i:=:o ~cja vencido afinal, provando o prejuízo que sofTre, ou virú.
:1 Horfn~r, com n, Hn~p~nsão da. nwRma, promovendo Íl sua eusta.
~~xame pcrieial, quando ainda. não tiver sido feito na cam.;a c fôr
nPcN~~ario para justificar o alluctido prejuizo, sendo afinal as
d1~spct:as eontadas como etJf'b~, para serem pagas pelo mm~·i:nd.r, qnamlo Ycncido.
;\rt. r;r;s. O incidC:'nt.e da cauç:1o será processado como :-;e
determina no capitulo IV do titulo I deste livro, e o j11iz,
.inlr:,:mdo a caução, orden:uú o levantamento do embargo.
Art. 559. ERütndo o proce~3SO em segunda instaucia,
poJcrú f;cr Lnrnb<)lll requerida a continuação da obra emhargada,
pt·nmLr. o jui?. rdntor (lo recurso, que proecdcr[t eon1o ~c ~wha
i tldi<'ado nos arts. 5.57 e 558.
ArL. 560. No caso de attentado, estejam o:-; autos da ac\~ão
11a primeira, ou na segunda instancia, observar-s<~-h o disposto
no capitulo VIII do titulo I des.te livro, ordenando o juiz a vcri...
fieação da obra embargada por peritos, afim de determinar a
::;ua reposição no seu anterior estado, com a demolição do que
foi innovado, c condcmnando o nunciado ao pagamento da
multa c das perdas c interesses que se liquiclar0m na execução
<ln p.entcnça proferida na causa principal.
Art. .561. Sendo mais de um os donos da obra embargada, po1lcrão snr eitados todos conjunctamcntc, ou s6mente
qualquer dcllef', e contm o que assim fôr citado correrá o pro-
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cesso seus regulares termo:::, salvo o seu direito regressivo para
haver dos outros co-proprietarios, ou co-possuidore~, a parte
que lhes tocar no pagam~mto da indemnização dns pPrdas e
interesses e da multa.
Paragrapho unico. Será, porém, permittido_. neste caso,
ao nunciado denuncinr a acção aos outros donos dn obra embargada, def:;de que residam no Districto FPdernl e posf::am
ser citados dentro do prazo de 5 dia::-:, a <~ontar da audicncia
em que tiver logar a denuncia. Findo o prtJ.ílo, o nun('iado, na
primeira audicncia, accusará ns citações q1w houYPJ' ronsc1!;Uido rcalir.ar, na, fôrma do art. 79.
Art. 562. (!nalquer doR eo-proprictario::;, ou ro-p():-:~uidore:-:,
prejudieado~ com a obra nova, poderá int.rnl ~1r :t nc1;:in th•
nnneiaçiío ~~ promover a re~pcctivn ('Xecuçfí.o.
Não pudcrit, porém. levantar a import::lll<~itt qw· ao:-:~ demais co-proprictarioR ou litiseonsorh·s eotnpdir no preço dt~
indemnização das perdas c inkrrssP:-: P 11:1 multn. Sl'lll exhibir
as compctrntes procm·açúc~.

TITULO V

Da acção de usncapifí,o

Art . .563. Compete esta aeç:tu ao po:-;suidor, para o fim
de Ber declarado o seu dominio Robre a coisa, on servidão, possuida nos termos do8 arts. 550 a 553 c 698 do Codigo CiviL
.Art. 564. O autor, depois 1le justifien.r a sua pos~c, eou1
os requisitos para o usueapião~ requerer[!, a eitnçfío dos interessados, certos, on inef>rtos, par:1., no praf.o dr 10 dins, qnc
correrá da audicncia em quP fúr aeensadn a ciUv;fío, I'Outef;tarem o pedido.
Paragrapho unico. Os intere~sados i n~!"rf o~ ~cr:1o eibdo:-:
por edital, com o prazo rle 30 dias.
Art. 565. Se nenhum iniPre~~adu eoui-P:-;UJ,r o 1wuido uo
prazo assignado, julgar-se-á a eausa. como f ôr tk direito ; no
caso contrario, seguhá elb o rursJ summario du livro u,
titulo n, feita~ aR citações. como f'e dPÜ'rmina no :1r1. 5m~.
Art. 566. A :-;entença que julgar proeedente a tH~f':\o
será transcripta, por mandado, no registro de inuuovei:-:.
Art. 567. A intervcuçfi'o do l\-fini~tPt'Ío Puhli<~n. no processo, é obrigatoria.
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TITULO VI

Da acção demolitoria de obras, ou predios, feitos contra
deliberações, ou posturas municipaes
Art. 568. A autoridade municipal, quando não attendida
a notificação para a demolição de predio, ou de obra, em condições contrarias ás deliberações, ou posturas, municipaes, a
fará effectiva por acçfio summaria, quando não occorra o
processo eriminal peculiar áR infracções de posturas 1nunicipaes.
Art. 509. Passada <'m julgado a sentença, expedir-se-á
mandado de demolição, no qual se determinará a retirada
immediatn. de quem no predio se achar residindo, sob pena
de desobecliencia, correndo as dcspesaR eom a, demolição
11or conta do proprietario.
Art. 570. Quando as obras, o prcdio, :mas dependcneia:;,
muros, ou gradis offcrecerem immincnte perigo ú, ~egurmu;a dos
habitantes, visinhos, ou transeuntes, c não eoneor<.lar o propriektrio em fazer :L immediata demolição, ~:,,rft esta requerida.
mediante exame pericütl, eom sua citaçãe.
Art. 571. Verificada a imminencia elo perigo, ordenará
o juiz a expedição do mandado demolitorio, resalvando ao
proprietario o direito de reclamar a indemni.ração que entender
Art. !>72. O processo estabelecido neste capitulo é applicavel á destruição de cultura prohibida, á extincção de valas
c de tudo quanto as por,turas municipaes não permittirem.

TITULO VIl

Das acçõcs de preceito comminatorio, em geral
Art. !>73. As acções de preceito comminatorio poden1 ser
exercitadas por quem tenha o direito de exigir de outrem que
preste algum facto dentro de certo prazo, ou se abstenha de
praticar algum acto.
Art. S74. Os embargos devem ser offereeidos dentro de
5 dias a contar da proposição da acção, que proseguirá em
audiencia, como se dispõe para o processo snmmario, feitas as
eitações como se determina no art. 508.
Art . .575. Não se deduzindo embargos, ou sendo estes
julgados improcedentes, o juiz condemnará o réo a prestar o
facto a que se obrigou, ou a abster-se do acl.ío que se comprometteu a nã.o praticar, sob a pena estipulada no eontracto, ou
pedida pelo autor, caso não tenha sido estipulada, ~eguindo-se
a execução como se dispõe no capitulo v do titulo 1 do
Jivro vr.
Lei,; 1924 -
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TITULO VIII

Da acção declaratoria
Art. 576. A acção declaratoria é especialmente destinada
a obter por sentença, desprovida de execução compulsoria,
a declaração da existencia, ou inexistencia. de um direito, ou
de uma relação jurídica, ou da falsidade, ou aut.henticidade,
de um documento,
Art. 57.7. Para a admissibilidade da acção declaratoria é
indispensavel que o autor demonstre ter nm interesse legitimo e actual na declaração que pede.
Art. 578. A proposição da acção declaratoria não impede o
exercício da acção petitoria tendente á reali1ação do direito,
ou cumprimento da obrigação.
Art. 579. Quando a decisão (lc qualquer aeção depender
da existencia de um direito, ou de uma relação juridiea, ou da
falsidade, ou authenticidadc, de um documento, e forem estas
questões objecto de uma acção dedaratorin já pendente, poderá o juiz sustar o curRo da acção petitoria até que seja proferida a sentença declaratoria, se assim lhe parecer indispensavel
para evitar evidente injustiça, ou a cfficaeiu, de um documento,
por fortes indícios concludentes, suspeito de fah;idade.
Art. 580. Nas acções petitorias de curso snmmario,
poderá o respectivo juiz, pendente ainda em primeira instancia
a declaratoria do mesmo direito, on relação juridiea, ou referente ao mesmo documento basico, avocar o processo da declaratoria para sobre um c outro proferir-se a mesma decisão,
considerando-se, neste caso, o pedido da (lcclnnüoria como
reconvenção.
TITULO IX

Da acção de despejo
Art. 581. As acções de despejo sómenl<' pod{'IIl Rcr intentadas nos casos expressos na lei civil.
Art ..582. Na inicial, o auctor, ajuntando o iw;;tnunento
do contracto, se houver, c <locunwnto que prove o pagamento
dos impostos c taxas relativos ao predio c conC'spolldcntes ao
ultimo exercício, ou isenção (lP algum df'lleH, pPdirú. que o réo
seja citado para, no prazo de 20 diaR, (leRpejnr o imrnovel.
§ 1°. Proposta a acção e assignado o pra.;m em audicncia,
se o réo tiver embargos, deverá offerecel-os no prazo de 5 dias,
contado ela mesma audiencia.
§ 2°. Havendo subinquilinos, serão dles seientificados
da acção.
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§ 3°. Se o réo não embargar, aguardar-se-á o decurso do
prazo de 20 dias para a desoccupação do immovel.
§ 4°. O prazo de 20 dias a que se referem os paragraphos
precedentes é prorogavel, por mais 10, a criterio do juiz e
sómente será observado emquanto estiver em vigor o art. 8°
da lei n. 4.403, de 22 de dezembro de 1921, que o estabeleceu.
Art. 583. Findo o mesmo prazo, serão os autos conclusos
e decretar-se-á o despejo, que será executado independentemente de quaesquer recursos.
Art. 584. Se o réo offerecer embargos, o juiz os receberá,
ou rejeitará in limine, dentro de um tríduo.
~ 1o. Se os embargos forem recebidos, a causa proseguir[t em audiencia, como se dispõe para o processo summario,
feita a precisa citação por qualquer das partes, como se
dispõe no art. 508.
§ 2°. Se forem rejeitados, ou julgados improcedentes,
decretaTá o juiz immediatamente o despejo, que só poderá ser
<'Xeeutado depois de findo o prazo marcado de 20 dias.
Art. 08G. Os embargos terão cffeito suspensivo do desJw.io:

I, quando fundados cru bemfeitorias que, no~ termos
da lei civil, autorü:em a retenção;
Il, quando acompanhados de prova litteral do pagaJIWIÜo ;

.IIÍ, quando formulados contra o pedido de despejo,
requerido com fundamento em infraeção de clausula <~outra
dual da qual não resulte a rescisão de pleno direito.
Art. 586. Não havendo contracto de locação por escripto,
o réo sóme11tc poderá allegar nos embargos n. rnateria indicada
nos ns. 1 e II do artigo anterior.
Art. 587. O uespejo será executado por meio de mandado,
que eonterá sempre a clausula de arrombamento, contra o
n~o, os :-;ubiuquiliuos intimados c quem quer que Hc encontre
llO predio, removendo os offi.ciaes de diligencia para o Deposito
Publico, á disposição do juiz, todas as coisas que nelle se
acharem, salvo fl(' os despejados as quizerem retirar inconti·
nentz:.
§ 1o. As despesas da remoção serão feitas pelo autor,
eontadas como custas e pagas pelo producto dos bens removidos, quando fot·em vendidos, salvo se, para poder retiru1-os,
o réo as pagar ao autor.
§ 2°. N(> (kspejo de prcdio rustico, basta que os ofliciaes
l"l.'tllo\·:uu para
fórn do immovel o que nelle encontrarem.
§ 3°. Todavia, r-;e o inquilino, subinquilino, ou pcssôa da
sua fmnilia se aehar doente no predio, diffcrir-~e-á o despejo,
at<~ que o enfermo posssa providenciar para sua mudança,
sem grave perigo para sua vida. A verificação desses factos
scrú feita por perito medieo nomeado pelo juiz.
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Art. 588. A consignação judicial dos alugueres devidos
pelo inquilino, ou locatario, não induz litispendencia para obstar
o exercício da acção de despejo, tenha, ou não, sido notificada
ao senhorio, ou locador.
Art. 589. Os autos da consignação judicial serão, seja
qual fôr o termo em que se encontrem, avocados pelo juiz da
aeção de despejo e a estn, appensados, sendo n materia de um:•,
e outra aeção discutida. (•onjnneh:tmentP <' <lPeididn na me:-:\llla
~entença.

Art. 590. Hequerido o despejo e verificado, no eur~o da
acção o abandono, do predio pelo inquilino, ou sub-loeatario,
lavrar-se-á o respectivo auto c desde Jogo immittir-sc-[t na
pm;se o Henhorio) ou sub-locador.
Art. 591. O locatario com direito de retenção do predio,
occupal-o-á por tanto tempo quanto fôr neccssario para o
pagamento das bemfeitorias, salvo ao senhorio o direito de
despejai-o, no curso desse período de tempo, pagando em <linheiro o valor das mesmas bemfcitorias, ou as differenças.
Art. 592. Não prejudicará o despejo a eobralJÇa, pelo
senhorio, ou sublocador, dos alugueres ou rendas vc11eiclu;:;
antes e durante a acção de despejo.
Art. 593. A acção de despejo poderá ser exercida pelos
locatarios, devidamente autorizados, ou subrogados nos direitos dos proprietarios, contra os sub-loeat.arios, ou qualquer
occupante a titulo precario.
TITULO X

Da acção de deposito
Art. 594. A acção de deposito só é competente contra o
depositario, ou pessôa que por lei lhe <~ equiparada, pa1'a. que
restitua o objecto depositado.
Art. 595. Na petição inicial, instruída eom o documento
comprobatorio do deposito, pedirá o autor a citação do réu
para entregar, no prazo de 48 horas que lhe serão assignados
em audiencia, sob pena de prisão, o objecto do deposito, ou o
seu equivalente declarado no titulo, ou estimado pelo autor.
Paragrapho unico. No deposito judicial, a entrega da
coisa será requerida no juizo da execução.
Art. 596. Autuada a petição, expedir-se-á mandado para
a citação, com o prazo e a eommirmçilo reqn('ri<los.
Art. 597. Dentro desse prazo, deve o réu satisfazer a.
pedida restituição do objecto depositado, ou, depositando a
coisa, ou seu equivalente em dinheiroJ apresentar sua contestação, na qual poderá allegar asexcepções que tiver, anullidade
ou fa1sichtch-, do titulo, roubo, on pereeimento elo objccto de-
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poAitado, por caso fortuito, ou força maior, anteR da m6ra.,
comJlPllRação fundada em titulo de deposito.
Art. 598. Contestada a lide, a causa seguirá em audiencia,
como se dispõe para o processo summario, mediante citação,
<~mno se determina no art. 508.
.
Art. 599. Se o réo não comparecer, ou não entregar a
~~oiRa, ou nfio fizer o dc>pm:it o preliminar, serão os autos contdttRos ao juiz qu('. 1':-·.htmlo :'111 onkm o Jll'Of'('~'~o, dPf•rd.arft.
:1 sw1 prisão.
Art. 600. A 1uesnw pcnn. serú iu1posü~ tlO J't~o que, tendo
'lccahido afinal cb acçã.o, não entregar o deposito no pra~m de
24 horas, depois ele intimado a fazel-o, seguindo-Re os termos
1In execução para entrega de coisa certa.
Art. GOl. Enh·f'g:ando o réo o <lcpoRii:o nas 48 horas elo
prnzo da citaçilo, on ('JH qualquer ontro. PmqwPd.o niio termin:ldn. a im~httwin, h\T:Jr-sc-ú. nos nnto~ o r<'spedivo termo.
ArL G02. As exí'cpc;õPA, menoR :l. dP sw~pPie!io, ~~Niio alle!·~ndn~: eomo m:d l'l'i~l dP ddf'~:t.

arr~sto, sequestro, ou penhora do objecto depmdtnrlo c

TITULO XI

Da remissão do immovel hypothecado
.Art. GO~. Esta acção póde ser intentada pelo adquirente
(lo immovcl hypothecaclo, on pelo credor com sPgunda hypoLiwP-a, vcncidrt a primeira, H~ o devedor não fizer a remissão.
Art. ()04. A remissão drvc s~r feiLn, na primeira hypoi.hf'sP, dentro de :10 diaR, contrtclos da transcripçHo do titulo
d(~ aequiRição, c, n:1 :-~f'.gnndn. dq)oiR cio V('neillwni o da prilll f• ira hypothcca.
Art. 60.5. Sendo requerida pelo adquircni.<', a inicial
deverá s~r instrnida com certidão da transcripçfío do titulo e
declarar o preço tla alienação, ou o estimado peJo requerente,
quando não tivrr adquirido por titulo oneroso, r concluir pelo
pedido de notificação do credor hypothecario para, no prazo
de 5 dias, que será assignado em audiencia, declarar se acceita,
ou não, o preço proposto, que será, no mínimo, o da acquisição,
.~oh pena dP R<'l' o nwRmo depositado f' julgada por sentença
n remissão.
Art. 606. Citado pessoalmente o credor, on por editos,
se não fôr encontrado no domicilio inseripto, e decorrido o
prazo da citação, se não comparecer, ou não se oppuzer, será
]avrado o termo de pagamento c quitação, o jniz julgará por
sentença a remissão e ordenará o cancellamento da hypothcca,
depois df' depositado o preço, no caso de rcvf'lia, á custa do
<'redor.
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Art. 607. Comparecendo o credor e impugnando o preço
offerecido, o jui~ ordenará a venda do immovel em leilão, publicando-se annuncios com antecedencia, no mínimo, de 15 dias.
No leilão podem licitar:
I, o credor hypothecario;
li, o fiador;
III, o adquirente.
Art. 608. Na licitação, será preferido o lanço do adquirente, em igualdade de circumstancias.
Na falta de arrematante, subsistirá o ntlor proposto pPlo
adquirente.
Art. 609. Arrematado o immovel e depof'itado, dentro de
48 horas, o respectivo preço, o juiz proferirá sentença e mandará cancellar a hypotheca, transferindo-se para o produdo
da venda do immovel oR direitos do credor hypoihecario.
Art. 610. Não se fará necPsr:mria a remissão quando o
credor outorgar e assignar com o comprador a efw.riptura de
venda do immovel.
Art. 611. A remissão da hypothPca púrle ~Pr rf'qn<~rida,
ainda que não vencida a divida.
Art. 612. Sendo requerida a remissão pelo credor da
hypotheca posterior, juntará elle o seu titulo c certidão da inscripção da hypotheca anterior, fará o dPposito da importancia
devida ao primeiro credor, com citação dC'ste para lPvantal-o
e do devedor para remir a hypotheca dentro do prazo de 5
dias, que lhe será assignndo em audiencia, pNm de ficar o requerente subrogado nos direi i os creditorios, sem prejui zo dos
que lhe eompetircm por força da hypotheca posterior.
Art. 613. Se o devedor não comp:uccN n aec('Ítnr o eredc11·
a remissão, levantará este o deposito.
Nesse caso e tambem se forem reveis o crC'dor c o devedor,
os autos SPrão eonclusos ao juiz para .inlgnr a J'('tnissfio por
sentença.
Art. 614-. Se o devedor comparecer e quizer effectuar a
remissão, será notificado o crPdor para recel>Pr o pr('('o, fieanclo
sem effeito o deposito n~alizado pdo autor.
Art. 615. Oppondo-se, no prazo do art. 612, o credor, ou
o devedor, da hypotheca anterior, o processo seguirá em
audiencia, como se dispõe para o processo surnnmrio, mediante
citação, como se determina no art. 508.
Art. 616. Se o primeiro credor estiver promovendo a
execução da hypotheca, a remissão abrangerá a importancia
das custas e despesas realizadas, e não será permittida antes
da primeira praça, nem dnpois de assig;nado o anto de arrematação.
•
Art. 617. Na remissão das hypothecas lrgae~, intrrvirá o
Ministerio Publico.
·
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TITULO XII
Da reivindicação de titulos ao portador
Art. 618. A reivindicação de titulas ao portador far-se-á
de accôrdo com as disposições da lei n. 149 B, de 1893.
Art. 619. Se alguem contestar o pedido, seguirá o processo em audiencia, como se dispõe para o processo summario,
feitas as citações como se prescreve no art.. 508.
§ 1<>. Não f::erá admittida a contestação Rem que o detentor exhiba os titulos c os deposite em juizo.
§ 2<>. Se a contestação versar sobre parte dos títulos reclamados, será processada em appenso aos autos principacs
e sómente em rdaçfio n elles pronunciar-se-á desde Jogo a
sentença.
.
Art. 620. A acção especial deste titulo não exclue a reivindicatoria, qtw poderá intentar o possuidor (Codigo Civil,
art. 521) para rchav('r os titulos da pcsst1a qtw illcgitimamente os detenha.

TITULO XIII
Das acções de divisão e de demarcação de terras particulares
CAPITULO I
DA .A.CÇÃO DE DIVISÃO

Art. 621. Compete esta acção a qualquer dos condominos contra os demais, para o fim de proceder ii. divisão do
objecto do condominio.
Art. 622. A inicial conterá:
I, a causa, ou origem, da communhão e designação da
propriedade commum por seus característicos, sua situação
(~ denominação;
Il, a descripção dos limites, de accôrdo com os titulas;
III, a nomeação e a indicação de residencia, quando possível, de todos os eondominos e dos representantes dos
incapazes;
IV, a indicação dos interessados estabelecidos com bemfeitorias e culturas, proprias e communs.
Nessa petição o autor, juntando os titulas probatorios da
sua propriedade, rcquererf1 a citação dos ,Hnteressados para,
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na primeira audiencia depois de citados, assistirem á proposição da acção e á assignação do prazo para a defesa e abonarem as despesas. Este petitorio comprehenderh os fructoR
communs e a indemni zação dos damnos po~t.eriores á contestação da lide.
Art. 623. Proposta a acção, será assignado aos réos
o prazo de 10 dia.s para a contestação.
Paragrapho unico. Se fôr contestada a acçflo, se~uir-sP-(1
o processo snmmario, mNliante citação, como R<~ dispõe no
art. fi08; no caso contrario, serão os interessados inf-.imadoR
parn,, na audiencia que fôr designada, apresentare1n seus titulo~.
docmnentos e testemunhas e tomarem parte na nomeação dP
um a.grimensor e de dois arhitrador0s e respectivos supplentes,
observmiclo-se o que neste Codigo está determina<lo relativnmentc aos peritos, quanto aos seus impPdimcntos, suspeição,
eornpromisso, substituições e penalidades.
Art. 024. O agrimensor, os arbitradores P supvlenÜ'S serão
nomeados pelos interessados, prevalecenrlo. se nilo h ou. \i f' I'
accôrdo, o voto da maiorin dos 1n·escntN~ P der·idindo a sorff'.
no caso de empate.
Paragrapho unico. Não havendo divcrgew·ia alguma ent.m
os interessados, poderão elles nomear apcn:lK o ngrimcnsor P
dispensar os arbitradores e os supplcnt.es.
Art. 625. Feita a nomeaçii.o dos peritos, designará o juiz,
por despacho nos autos, dia para o começo rlos trabalhos.
Esse despacho será int:imn.do ás partes, por seus proeuradores,
ou mediante prégão em audicncia., no caso de inexistencia,
ou ausencia, dos mesmos procuradores, c aos peritos por ca.rt~t.
Art. 626. O agrimensor, iniciando os seuf:i trabalhos, á
vista dos titulos e documentos npresentados peloR interessados
e dos depoimentos, se constarem dos autos, verifi<"arú o ponto
de partida para n. medição do perímetro dividendo c o communicará em parecer ao juiz, com os esclarecimentos precisos.
Art. 627. Junto aos n.utos o parecer, o juiz, eitadas ns
partes, procederá em audiencia especial, na séde do juizo,
ao exame e conferencia dos títulos das parteR n ú determinação
do ponto de partida, fundamenh1.n<l0 a sna d('('isfío, se não
acceitar o parecer do agrimensor.
Art. 628. O ponto de partida SPrá assiguahdo pelo agrimensor, ouvidos a respeito os arbitradores, q1w <lcverão estar
presentes, e, após cs~~e acto, aR opm-a.çõ<~s serão rea.li7.:adas exclusivamente pelo agrimcmmr c sob Sl.U1 respomm,bilidade, sem
a presença doA a.rbitradores, pa.ra a organização do memorial
dcsf'riptiYo, e levantamento da planta do imm.ovel.
Art. 629. Se, durante os trabalhos da medição, Rurgirem
duvidas que o agrimensor não possa resolver, fkYerá PX)Jol-as
ao juiz que, ouvidos os arbitrador<'~, dcf'idir(t dC' plmw. eom,
ou sem audiencia das partes.
Art. G~O. Entregn<'s em cnrtorio. pdo ngrilJJflJlF!or, a phnt:t
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c o memorial descripti vo, juntai-os-á o escrivão aos autos,
que serão conchmos ao juiz, para designar dia para os trabalhos
r·omplementares, rit.ados os peritos por carta e as part.cs p0r
JW~gão.

Art. 631. Os trabalhos de que trata o artigo antecedente
quinhões·
Para esse fim, OR arbitradores procederão ao exame, {t
c·lnsRifieaçfin P h avaliação das terras, sendo ealcnlada pelo
:t~rimensor a área de <~adn. gleba, classificada dist.inct.:unent-.e.
· Art. fi:i2. Dnrnnte os trabalhos, receberá o juü~ OR pe•lidos das pnrtes sobre o modo de serem constituidos os ACHA
ttninhões, e quacsqucr outros requerimentos, verbaes, ou rs,•riptos, mamlando reduzil-os a termo, ou juntar aos autos rom
os t.itnlofl, ou documentos, offerecidos de novo .
.Art. G33. Apresentado pelo agrimcnsm· o ealculo das
(trraR dassifieachs, ou nvnlindo o immovcl no Reu Iodo, se os
arbitradores reconhecerem que a homogPneiclaclc~ das terras
n:1o determina variedade de preço, serão os autos entregues
nos mesmos arbitradore:-:;, para exporem o seu lawlo sobro a
fúrma da divisfío c as ~c·rvidõcs que jnlgan•m dcyc~r ser
in st.ituida~.
Art. 6:34. Em seguid~t, conclusos os autos, sem mais
n.ndiencia das partes, o juir, deliberará por despacho a partilha
geodesica do immovel, pronunciando-se sobre os pedidos e
outros requerimentos apresentados n.nteriorment(", e mencionando os titnlns 1mhPis para, flcrcm at.tcmlidos 11:1. fm·mnção
'los quinhões.
Paragrapho tmit~o. Des~P despacho Hão haverú. reeurso.
Art. G3G. Feitas pelos peritos as investigaçõrs c operações ncecssarias para a distribuição cquitativa dos quinhões,
consultando-se, qnnnto possível, a commodidafle das partes e o
faeto de terrenos contignm:\ (t situação de suas moradas c bemfeitorias, de modo a SC'l' Pvitado o retalhamento dos quinhões
em glebas separadas, o agrimensor organizarft o ealculo para
o orçamento da. divisão, de cujo auto deverá constar :
a) a eonfinidade c a extensão supcrfieirtl 'lo inmtovf'l, de
:wcôrdo eom o memorial e a planta ;
b) a elassifi<':tçiio das terras, se houver, eom o calculo das
úreas de (•rtrla sorte e o rrspedivo preço, ou a ay:tlinçffo do immoyd na ~na int egridad(~ ;
c) qnan1 o eah(·. em quantidade 1J;comdriea. a ~~ada. condomino, JWR terras n, serem divididas, dedurando-se qun.es as
reducções c conJ.pcnRnçõcs proporcionaes feitas em razão da
divPrsidatle do preço das glebas eomponentes de ~a<l:t quinhão.
Art. 6:3(). Quando o~ eondominos possuírem no immovcl,
não quotas de extensão supcrfieial determinada, mas partes
ideacs, originadas de partilha em inventario, ou de outros titulos geradores da communhão, o agrimensor fará préviamcnte
ns prcriso8 calculos pnrn pôr em relação as quantidades ari1Am por objeet.o a formação e a adjudicação dos

346

ACroS DO PúDER EXECUTIVO

thmetic88 constantes dos títulos com a avaliação do immovel
na divisão processada.
Art. 637. Formado o orçamento, serão executadas pelo
agrimensor, segundo as indicações dos arbitradores da partilha,
as deliberações geodesicas e topographicas concernentes á
separação, medição e demarcação dos quinhões, tendo cada
wn destes sua folha de pagamento assivnnda pelo jniz, agrimensor e arbitradores.
Paragrapho unico. Nessa folha, sPrão dc>scriptos as linhas e
os rumos divisorios, declarados os marf'os que foram cravados,
ou assignalados, independentemente de prégõcs, e mencionadas
as bemfcitorias e plantações eomprehendidas na gleba. discriminada, ou sejam proprias do respectivo quinhoeiro, ou adjudicadas por compensação de terraR, ou por imkmnização
pecuniaria, ou tambem partilhadas, se rwr1Pli!'Cnt<'R ú mesma
communhão.
Art. 638. Na mesma folha de pagmncntn :-;eriio decla,radas as servidões que forem instituídas sobre o quinhão demarcado, ou a favor delle, designando-se o logar de cada uma
dellas e regulando-se o modo c as ('Ondiçõcs dP seu exercício.
Paragrapho unico. E' permittido o estabelecimento ck
servidão de caminho, para ligar o predio rlominnnte com a
estação mais proxima de estrada rlc ferro, on dP nn.vegação,
fluvial, ou marítima.
Art. 639. IJançadas as folhas de pagamento, serão os
autos entregues ao agrimensor para completar a planta no
prazo de 5 dias, assignalando as linhas divisorias de cada
quinhão.
Art. 640. Findos os trabalhos, saltados P pn~parados os
autos, serão conclusos para o julgamento.
Art. 641. S6mente depois de transitar em julgado a sentença que homologar o processo divisorio, podern ser extrahida
certidão da folha de pagamento de cada socio, fazendo o escrivão, no final do documento, menção d('ssa <"ircnmstancia.
CAPITULO li
DA ACÇÃO DE DEMARCAÇÃO

Art. 642. Compete esta acção ao proprietario de um
predio contra os possuidores dos predios confiuantes, para se
marcarem rumos novos, ou se aviventarem os jú existentes.
, A1·t. 643. E' licitn a cumulação da ncçã.o de demarcação
com a de divisão para exacta verificação da área divirlcnda,
devendo ser preliminarmentE' promovida n demarcação, com
citação dos confrontantes e sciencia dus eondominos, qu('
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poderão intervir como assistentes, para defesa dos direitos
da communhão.
Paragrapho unico. Feita a demarcação, continuará o processo apenas com os condominos, para a divisão.
Art. 644. A inicial, qun a demarcação seja total, quer
parcial, deverá conter:
I, a designação do immovel, por sew~ caracteristicos, sitnação e denominação;
li, a descripção dos limites que têm dP ser constituidm~,
nu a vivcntndos;
III, a nomeação e indicação da residencia dos confrontantes do immovel, interessados na demarcação P dos repres<mtantes dos incapazes ;
IV) o pedido do autor para que, com ellP, oR réos abonem
a~~ destH'Ras da cn.usa.
Art.. n4.G. Re a a<~ção fôr intentada contra o autor da
turbação, ou er-;bnlho, ao pedido de demarcação poderão ser
additados os de restituição do terreno invadido c de indcmni7.ação de pcrdar-; c interesses occasionados pelo acto.
Art. 64(;. Applieam-se a esta acção as disposições dos
:n·t$. n2a a ()27, relativos á de divisão.
Art. ()47. O agrimensor verificará o ponto de partida
para a medição do perímetro demarcando, ou procederá ao
reconhecimento do marco primordial, rumos c quaesquer
vestígios qtw sirvalll para fixar a base das operações da
demarcação, ouvidos os arbitradores, proseguindo as oper:tções, eomo ~e dispõe no art. 628.
Art. ()4-H. Feita. a dPmarcação, serão authenticadof; os
trabalhos do agrimensor, percorrendo os arbitradores, c interessado~ que comparecerem, os limites nssignalaclos, P-xamitw ndo os respectivos marcos.
§ 1". Se surgirem duvidas entre os confrontantes, comparecer(! o juiz para a authenticação dos trabalhos, com os
twrit.os, independentemente de prégõcs.
§ 2°. l~m qnalqucr hypothese, de tudo se lavrará auto
cireumstaneiado, em que se consignarão quaesquer esclarecimento~, ou redi:ficações, do agrimensor, ou dos arbitradores,
on requeridos pelas partes e determinados pelo juiz.
Art. 649. Findos os trabalhos, sellados e preparados os
:llll.os, serão ell('R eonelusos ao juiz para julgamento.

CAPITULO III
JHSPOSI ÇÕES DIVERSAS

Art. 650. Qualquer litisconsorte poderá accusar as citações, propôr a ncção r promover-lhe o andamento, se o n.utor
não eompareecr.
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Art. 6.51. A citação inicial é geral e comprehensiva da
execução, ainda quando á divisão, ou á execução, haja de prrceder sentença em juizo contencioso ; produúrá seus cffeitos
para todos os actos posteriores do processo c só Hcar[~o
circumducta se, faltando o autor, nenhum dos intrressadm~
qn i ~<w proseguir.
Art. 652. Havendo condominos, 011 confrontn.ntes, por direito de successão ainda indivisa. r-;crá ritarlo sómenk o inV(mt.ariante, ou o cabeça dP eas~1l, on o hPnh'iro flllP Psi.ÍYPl'
nn posse dos hemt
Art. 653. O autor que não comparc<~er na alHliN1Ci!l
inicial, poderá, se algum dos interessados pro~P!l:llir nn <'nllf:!l.
rPcehel-a no Pstado em que a encontrar.
Art. 6.54. O agrimensor pscolhcrá Ji \T<'men1.(' os sc11s flU'\iliarcR,· nRará de inst.nltnPnto~ JWrfci!n.c: <' ddPrntiH:n[t :1 dPf'limtçiio magnetica.
Art. 65S. Para a conclusão <loR trabalhos do a.grimPnr:.or,
o jui~ marearú pra7.ín mzoa1rcl~ prorogflYPl por mntiYo ju~Jo
c 11rovado.
Art. 656. O n1emorial de:·wriptivo dcYf'l'Ú. i mliear :
I, o ponto de partida, os rumos seguiflos <' n aviv<"nta<:fío
elos antigo:;;, com os respectivos caleulos ;
II, os accidentes f'nf'ontrados, <·en·n:-~. va11o~). twueos antigos, rios e outros ;
III, os novos 1narco1:> <·rav~Hlo~. ns (•nlt uras cxifd.elÜPs P
a sua producção :tnnual;
IV, a composição gcologica do~~ tenPnos, a cult.ura, on
destino a que melhor possam adaptar-se ;
V, as indnstrias agricobs, pastoris, fahri:-: <~ <>xtrad.ivas
exploradas, ou susceptíveis de Pxploraçrio;
VI, as vias <lc commnni<>D\fio <'xi-:i Plli.<'~ c' :1s qm' <lev<'m
Rcr estabelecidas;
VII, quaesquer oui.ra~ informações HIC'i:-; par~1 n eonlwcimento da propriedad<> e do snn vn.lor.
Art. 657. As plmlt.as poderfío varinr <'m ~uas escalas
entre 1:500 m 5 ~ 0 e 1:5000 ;;0iJo <~onforme a Pxtensão das
propriedades, sendo admif'sivel fl de 1:10.000 nus propriedades
de mais de 5 kilomct.ros quadrados, e ddcrminarfio meclinnt.c
not.açõcR <~onvcnientcs e elams :
I, as altitudes n~lativas dr~ eada, e~tação do instrumento
e a conformaçiio aHimeLrica.. ou orog:mphi(·~1, approxirnaiiva
dos terrenos ;
II, as conRtrucções exisknks, stm na1.tll'PZa <' fim• a que
se destinam ;
III, os vallos, cercas e muro::-; divisorios ;
IV, as aguas que banharem o immovel e sen valor;
V, as culturas, paRtos, campos, matt:1~, f'flpoeirns e divisas do immovel.
-

AC'I'OS DO PODER EXEGl.l'IVü

349

Art. 658. O levantamento da planta obedecerá á~ seguintes regras :
I, empregar-se-ão goniometros, ou instrumento~ de inaior
precisão ;
II, a planta será orientada segundo o meridiano verdadeiro do logar, detertninada a declinação magnetica ;
III, além dos pontos de referencia necessarios para as
verificações ulteriores, fixar-se-ão marcos especüies de referencia, ligados a pontos certos e estaveis na séde d~ propriedade, mediante os qun.es a planta possa incorporar-se ít carta
catlastral do Districto Federal. Art. G59. Os honorarios do agrimem;or serão fixados por
ajuste feito com o promovente <lo pro<~esso <' ficarão con~tando
do termo da audiencia inicial.
§ lo. Se houver impugnação dos liti~consorLcs presente:-:;
e ao juiz parecer exagerado o ajuste, poderú, modificai-o, atlcndendo o rrmis possível ao aprazimento dos intercstm,do~.
§ 2°. Para a cobrança dos honorarios ajustados, poderh
o agrimensor propôr acção executiva, terminados o~ trabalhos, tenham, ou não, ~ido homologados, salvo f:le o não
forem por culpa stm.
Art. f>GO. Se o promovente do processo decahir, pagará
as en~tas ; no caso contrario, as custas serão rateadas por
Lodos os interessados.
Paragrapho unico. No rateio, não se incluirão as cu~Stas
contadas aos advogados, ou procuradores, as quaes serão pagas
por quem os tiver constituído.
ArL G61. Para estas acções não é necessaria a intervenção
da umlher casada, salvo havendo controversia sobre dominio,
ou limites, ou se ao pedido fôr addicionado o da restituição
de terreno invadido.
TITULO XIV

Da acção para construcção e conservação de tapumes
Art. 662. Compete esta acção ao proprietario de um immovel contra o eonfinante, para obrigai-o a concorrer com a
1netade daH despeRas de eonstrucção c <lo com;crvação de tapumes eommuns.
Art. 663. Na inicial, o autor descreverá os tapumes, ou os
concertos de que precisam e indicará o preço, pedindo a notificação do réo para que faça a parte da obra, ou ~oncerto, que
lhe compete, ou seja obrigado ás respectivas despesas.
Paragrapho unico. O prazo para o réo executar as obras
que lhe competirem será marcado pelo juiz.
Art.. 664. Citado o réo, seguirá a acção o curso summario do livro u, titulo n.
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Art. 665. O juiz, se julgar procedente o pedido, condemnará
o réo a fazer a obra, ou o reparo reclamado, sob as condições
que especificará, comminando-lhe a pena, na falta, de pagar as
despesas que o autor fizer com a construcção, ou reparo.
Art. 666. Não sendo certos, ou claros, os limites entre às
prooriedades confinantes, não ouvirá o juiz as partes emquanto não procederem á demarcação regular.
TITULO XV

Da acção resultante de accidente no trabalho
Art. 067. Nestas acções, obsPrvar-se-ão as dispmüções do
decreto n. :3.724, de 15 de jmwiro de 1919, <~ :-:;<~11 regulamento
n. 1:3.498, de 12 de março do mesmo aHno.
Art. 6G8. A autoridade .indiciaria, Jogo a.pt'1s o recebimento do processo, fal-o-á distribuir e autuar, mandando
que, sem demora, sejam citados a victima, ou o seu representante legal, ou o bcneficiario, e o patrão, ou seu representante, para, dentro de 7 dias, requerer o qnP lhes convier
a bem dos seus direitoR.
Paragrapho unico. Deve setnpre ser ouvido o representante do Ministerio Publico, que assumirá a defesa da victima, como parte principal, toda vez que isso llw fôr solicitado
por ella, ou por seu representante legal.
Art. 669. Dentro do prazo do artigo mJkced(mte, poderão as partcR produzir testemnnlms, ou outro qualquer meio
de prova.
Paragrapho unico. As partes, por si, ou por seus representantes) poderão requerer pericia nwdiea para. a verificação do estado de saúde do operario.
Art. 670. Terminado o prazo da lei, sento os autos
conclusos ao juiz, que, dentro de 5 dias, proferir{L sentença,
arbitrando a indemnização e ordenando o pagamento, ou determinará os exames que Ele fizerem neecssarim~, quando
houver duvida sobre a causa da morte, ou nfio et'tivcr hem
definida a natureza dos ferimentos.
Art. 671. Se, no correr do processo judicial, houver entre
as partes accôrdo que não contravenha fls disposições legaes
sobre o quantum da indemnização, será o mesmo homologado pelo juiz, no prazo de 5 dias, contado da datn do respccfii vo teimo, e pelo accôrdo terminar[L o processo.
Art. 672. A acção para revisão do julgamento proferido
pelo juiz e bem assim quaesquer outras que tkrivarcm do citado decreto e seu regulamento terão a fónua sum11mria estabelecida no livro n, titulo n.
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TITULO XVI

Da acção para invalidar os actos dos poderes municipaes
ArL 67~t A acçilo para invalidar os actos dos poderes
nnmicipacs só poderá ser exercida pela pessôa que se reputar
ofiendida no seu direito, ou por seus representantes c suc('Cf-~sores.

§ 1o. A autoridade municipal será representada no processo pelo procurador dos Feitos da Fazenda Municipal que
frn· designado pelo juiz.
§ 2°. A petição inicial deve conter os requisitos do art. 106
e :-;(~r instrnida com a folha official, da qual conste a publicação
do acto c, na falta, com a certidão, ou publica fôrma, da decisão, ou despacho, considerado lesivo.
Art. 67"1. O juiJ; poderá desprezar in limúw a aeção:
I, se não estiver devidamente instruída a petição;
li, se houver decorrido mais de um anno a contar da
dal.a da intimação, on publicação da medida que fôr objecto
do pleito.
Art. G75. Admittidu. a acção, será citado o procurador
do:-; feitos da Fazenda. Municipal, assignando-se-lhe o prazo
de 10 dias, prorogavel por mais 5, para a contestação, seguindo-He o processo snnnnario, feitas as citações como se dispõe
no art. 508.
Art. 676. Findo o prazo, sem que o representante da
Fazenda 1\funicipal tenha offerecido contestação, seguir-se-á
•• mesmo processo.
Art. U77. Conclusos os autos, verificando o juiz que
o neto, ou resolução, é illegal, declarai-o-á nnllo no todo,
ou em parte, para o fim de assegurar o direito do autor,
abstendo-se de apreciar o merecimento do acto administrativo, sob o ponto de vista de sua conveniencia, ou opporttutidade.
Art. 678. Consideram-se illegaes os actos e decisões
administrativos em razão da não applicação, ou indevida appli<·nção, da ki, on din~ito vigente.
Art. 07D. Se a providencia, ou acto administrativo, tiver
:-;ido deliberado em virtude de uma faculdade, ou J>Oder discre('ionario, sómente ~er!t havido por illcgal em rnziio dn incompcf t'Jll'ia, on ex('esso de poder.
Art. mm. Julgado nnllo o acto administrativo, será a
Fa~<~uda Municipal condemnada nas custas, além da indemnit';:H;:i.o do damno causado, que será liquidado na execução.
Art. 681. Caberá á Fazenda Municipal direito regressivo
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contra o funccionario cuja omissão, ou abuso, tiver dado causa
ao pedido de indemnização, devendo o juiz, na sentença que
a condemnar, mandar se remetta certidão da ·decisão á autoridade administrativa competente.

TITULO XVII

Da acção de prestação de contas
Art. 682. Pódem exercer a acção de prestação de contas
todos aquelles que t.iverem seus bens sob a guarda e administração de outrem.
Art. 683. A petição inicial será. deduzida na fórma estabelecida para a acção de preceito comminatorio (art. 573), requerendo o autor a citação do réo para, no prazo de 10 dias
prestar as contas a que é obrigado, sob pena de serem julgadas por sentença as que elle offerecer.
Art. 684. Comparec;endo o réo á audiencia e negando a
obrigação de prestar contas, o juiz ouvirá o autor em um
triduo, assignando, se fôr requerida e lhe parecer necessaria,
uma dilação ate 10 dias para prova, e decidirá afinal.
Art. 685. Julgada procedente a acção, as contas deverão
ser apresentadas em fórma mercantil e acompanhadas dos
documentos comprobatorios, devidamente numerados, em correspondencia com os respectivos lançamentos.
Art. 686. Offerecidas as contas, dar-se-á vista ao autor,
por 5 dias, para deduzir o seu direito.
§ 1°. Não sendo impugnadas as contas, o juiz as julgará
boas, condemnando o autor, ou o réo, a pagar o saldo que se
verificar.
§ 2D. Havendo impugnação, será concedida, sendo necessaria, uma dilação até 10 dias para prova e, findo esse termo,
arrazoando as partes dentro de 5 dias, cada uma, o juiz
decidirá afinal.
§ 3°. O saldo verificado será cobrado pela fórma do processo da execução por quantia certa.
Art. 687. Se as pessôas obrigadas á prestação de contas
não acudirem á citação, ou não as prestarem no prazo assignado, será a responsabilidade liquidada pelas contas apresentadas pelo autor e verificadas por perito de nomeação do
juiz.
Art. 688. A fórma do processo estabelecida neste capitulo é extensiva aos casos em que, tendo exercido a administração de bens alheios, quizer alguem prestar suas contas
sem que os interessados queiram, ou possam, recebei-as fóra
do juizo .
•1\.rt. 689. Tratando-se de inventariantes, testamenteiros
e depositarios judiciaes, poderão ser logo removidos, quando
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reveis, procedendo-se a sequestro dos bens confiados á sua
administração e glosando-se-lhes quaesquer premios, ou gratificações, a que tenham direito.
Art. 690. Aos tutores e curadores que não entregarem
em juizo os balanços, ou não prestarem contas nos prazos
estabelecidos na lei civil, será imposta a multa de 500$,
elevada ao dobro na reincidencia.
Paragrapho unico. A cobrança da multa será promovida
pelo curador de orphãos.
TITULO XVIII

Da desapropriação
Art. ti91. Decretada a desapropriação por necessidade,
oü utilidade, publica municipal e publicado o respectivo acto,
o valor da indemnização aos proprietarios dos immoveis
comprehendidos no plano e nas plantas das obras será regulado
c fixado, na falta de accôrdo, por arbitramento judicial requerido pelos procuradores dos feitos da Fazenda Municipal,
ou pelos interessados, se, decorridos 10 mezes da publicação
de respectivo acto, não o houver promo·vido a Municipalidade.
Art. 692. A petição para. o arbitramento deverá ser
1nstruida:
I, com uma cópia authentica do decreto que approvou o
plano das obras ;
II, com uma cópia da pln.nta especial do predio, terreno,
ou construcção, authenticada pela repartição competente, no
tocante á sua exactidão e comprehensão dos immoveis no plano
approvado;
III, com certidão do imposto predial lançado no anno
anterior ao do decreto da desapropriação, se o immovel fôr
urbano;
.
IV, com declaração do quantum da indemnização offerecida
aos proprietarios, ou por elles pedida.
Art. 693. Os proprietarios e interessados que residirem
no fôro da situação do immovel serão citados pessoalmente,
e os que residirem f6ra, ou estiverem ausentes, notificados por
editos, com o prazo de 30 dias, para, na primeira audiencia
que se seguir á citação, louvarem-se e verem louvar-se em
arbitradores, que procedam á avaliação do immovel, quando
não queiram acceitar a quantia, ou quantias, offerecidas como
indemnização, caso em que deverão declarar a quantia, ou as
quantias, que pretendem.
Paragrapho unico. Devem os proprietarios mencionar os
nomes dos inquilinos, ou rendeiros e possuidores de bemfeitorias,
que possam ser prejudicados pela desapropriação, e apresentar
Leis de 1924 -
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cópia authentica dos contractos que com elles 1iverem, pena
de ficarem obrigados ás indemnizações am~ dit.os intercs~ados.
Art. 694. Nas desapropriações em que forem comprehendidos bens de orphãos, ou pessôas a elles equiparados, seus
tutores e curadores serão autorizados, por simples despacho
dos juizes competentes, a acceitarcm as offcrtns, q 11ando at~
jnlgarem razoaveis.
Art.. 69n. Decorrido o termo do edital e aecmsadus a:=;
citações em andieneia, se eomparceerew os proprie1.arios, interessados, ou seus legítimos J'C!Jl'cscutani<Js, (~ a<'c·eitarem a~
offertas, ou annuirem os procuradores, ou ag;cn tes da. desapropriação, ás exigencias por clles feil as, o juiz m~uH hrft tomat·
por termo o accôrdo e o hmnologará por sentença.
§ 1". Rc recusarem, ou nfío <..:ompareecrcm, proceder-s1~-ú.
m1 mesma :mdicncia á louvaçfio dos arbitradores, engenheiros,
ou peritos, nomeados mn pelo proprietario, ou sr~u bastante
procurador, outro pelo agente, o1 1 rcpn•sentantc, cIn. l\ltJ nieipa]idade c o terceiro pelo juiz.
§ 2". Nos easos de revelia, o juiz IIOm<'arú '• u.rbit.rndor
que competiria ao proprietario nomear.
§ 3°. Nos easos de concorrerem eo-proprietarios e outros
inleressados na indemnizaçfio, se não accordarcm todos sobre
a escolha do arbitrador, a HnJte dC'(~idirú dentre os qn(~ por
ellcs forem indicados.
AJ:t. 096. Os arbitradores, ou louvados nomeados, não
poderão recusar o encargo, salvo sendo cmpreg:tdus puhlieos,
ou tendo algum impedimento legal.
Art.. ()07. Resolvido o incidente •la louvação, o juiz dcsignarh dia c hora para o arbitramento no Jogar da ;:it.uaçfio do
immovcl, intimando o escrivão os interc::;$ttlo~ 11:\ diligcncia.
Art. t>US. No dia, l.ogar c hnra designados, <"r illlparccendo
os arbitradores, ou substituídos os que faltarem, pela mesma
fôrma do art. 251, prcstar:1o eompromis,-c;r> dP 1lCffi c fielmente cumprirem o t:~eu dever (~, !T•Jnliwlo-f'c :~oh :1 prPsidencitt
do juiz, este lhes aprescnbr[t :
I, as plantas dos immoveis sujeito<..: h dr;::;apropriação c
os documentos offerecidos pelas partes ;
li, as offertas e exigem'Ías para as indemnizações.
Art.. 699. As partes, on seus procuradores, pn(lerão aprc:scutnr, resumidamente, sua~ obsNvações.
Art. 700. A discussão será publiea, uão podendo (~on
tiuuar além do dia designado para a diJigencia : {', logo que
encenada pelo juiz, os arbitra( Iores ~c retirarão [1 sala parli(~uhu· (' o qnc resolverem J>Ol' 111aioria do voto~, d~pois dt~ reduzido a escriptn pelo 1crc·eiro e por todos assif;Tl:~do, S(~rá inune-diatamcnte entregue ao jnií~, que homologarú o bwlo por sentença, condemnando nas cm;tas a parte vencida.
§ 1°. Se ns indemnizações nfí.o excederem ft~~ nfferla~, ou
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~R exigenejas, serão eondenmados aquelles que as tiverem reensado.
§ 2°. Se a indemnização fôr superior á offerta e inferior
i1 exigencia., as custn.s se dividirão em proporção.
§ 3°. Os proprieLarios, qualquer que seja a somma. da
indemnização, ::;crão sempre eondemundos nas custas, quando
nfi.o declararem at'('eif.ar aR offcrta.s ou as quantias que preteu-

«l«·rem.
1\rf. 701. No <':t~o de <lesu,ecôrdo dm; arbitradores daH
p:tt"tes, o ! m·eciro 11 :mr~ado pelo jniz fixará o quantum da
illdeJmJiím~·:lo <'ntn~

os valores maximo e mínimo por dlcs
propostos.
Art. 702. Da sentença que homologar o arbitramento
poderfl. ser interpo:-<i :1 appellação. A appellação terá effeito
< J,~volu1 i \'O súmerrL<~ r• a.pcnm; poder[L ser provida para annul1~'r-se o rn·oee~.;so vor falta d <' f ormalidadcs essen e ines.
ArL 70:L O csf:t.hdceid() nos art.igos antcced<~nlcs será
appJi<~adn [t desnpropriação de aguas, liquidando-se o valor
da indenmizaçfto pPia fôrma determinada no art. 710.
A r L. 70J. No arbitramento das indcmnizações Hcrfí.o
nl 'SPI'V:tda.s a8 seguintes regrns :
I. Os arbitradores fixarão indemnizações dif;tinct.as em
fnvor de c;t,dn, nnw das partes, que as reelammem por titnlos
differentes.
Nos easos de usufrncto, porém, será fixada uma só indenmização, em atteução ao valor total da propriedade, e a quantia
fixada será applicacla. em be11s sobre os quaes o usufructuario
< • 1 > proprietario cxer<'crão sew:l direitos.
O usufructuario, que não fôr pae, ou m:Ie, do propricr ~~rio, poderú, ser obrigado ü prestar fiança.
li. O qllantwn das iudcmnizações não ser[L inferior ás
offc~rl as dos protnol un~s, representantes, ou agentes tb desapropriação, llem SlllH~rior :'ts exigcnrirts dos propridarios, on
i r1l eressn.dos.
III. .As c~onl estações, dnvidas c litígios sobre o direito
e qualidade dos rcebtruanfes 11ão obstarão a fixação das indnmnizaçõcs, ordPUUJ!do o juiz o respectivo deposito, para ser
1<'rantado por quem de direito.
IV. Nas des:tproprinçõcR cb predios e terrenos sómente
c11t uma p~trte, os arbitradores os avaliarão no seu todo, fixando
~:~·fl:tra.d:tBu·nl(~ a indePmiza~·~>:o ela parto desapropriada.
V. Se a pmpricdadc e::;f i ver sujeita a imposto predial,
f•
quanfnm da indcmni"'açãc' não ser[\, infnrior " 10, nem
~:r!! 1erior a 15 vcr.e;-:1 o valor locativo, deduzida prévia.mente
a iu1pndarH~Ía dq irl'posto, e tendo por base esse mesmo
irnposto l:!r~ç:tdn no :1mw :tn{rrior ao dcerct.o de dcs:JproJ1!Í::r;ão.
VI. No" predin~; oeeup:tdos pelos donos, ou pessÔaR
J'<dln·~·: " (•:.;\a.htt~l'll:-', o \:dor !ncativo scr[t eomputado Retn o
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desconto da percentagem declarada no art. 12, 11. l e § 2° do
dec. n. 7.051, de 1878, e arts. 13, n. 1 e § 2'>, 11. .J. e § ..J.", do
decreto municipal n. 432, de 1903.
VII. Se a propriedade não estiver sujeita ao in)po~:~to
predial, o valor da indcmnizaçiio scr{t nrbitnulo ~ohre a La:-;c
do aluguel do ultimo anno.
VIII. Se a propriedade ti v<' r sido reconstrui da em data
posterior ao lançamento para o ultimo :umo, o quantum da
indemnização será fixado sobre a ha~c do Y:tlor locativo do:-:;
inunoveis em ~ituação c emldiçõ<'i-i analo~a~.
IX. Se a propriedade <'~tiver em rnina~, ou tiver sido
condemnada, os arbitradorc"', m;timando a importancia das
obras necessarias {l, precisa reparação, on rcconstrucção, poderão fixar mn valor mínimo inferior :10 ddr'r·minado no
numero v.
Art. 705. Para a fixação do maximo e do minimo das indemuiza<;ões, os arbitradores attendcrão ao valol' da propriedade, sua situação, estado de conservação P scgur:nH;a, preço tk
sua acquh;ição c !'ts vantagens que (lella t.it·a o propridario ;
bem como, nos casos do art.. 25 do decreto n. :35:_~, de J 845, <~
art. 12, n. 2, do decreto ll. 1.60-t, de 185:), á uesvalorização da
propriedade por causa ua obra nova, ao damno que provier
da desapropriaçfio <' n qu:w:-;qw'r ouf.m~ eir<·nnl;-;huwin;-; qHc
influam no preço.
§ 1". Na indcmnizaç:lo de terreno~ baldios, os arbitradores attcndcrão ús ~uaR t·ondições c nptidõPs eulturaes,
c a tudo quanto pos.c:a, inflnir ~~ coneorn·r pnrn o angrne11tl)
do seu valor.
§ 2°. As construcçõe~, plantações c qmtcsquer bemfeitorias feitas na propriedade posieriormeuf e no deereto de
approvação do pbno da~ obra~. não serão ai h·ndida~ pelos
arbitradores.
Art. 706. Nos ca"os d<~ propriedack sn.it'it n n n fomtnento,
ou emphyteuse:
I, o valor elo domiuio dírccto, on do senhorio, scrú
abritrado na importam· ia d(· 20 fúros c um Jaudemio;
11, o do dominio uti], foreiro, ou cmphyteutico, no
valor do predio livre, dcclnzido o do domínio din~cto; P o do,-;
sub-cmphytenticos serú o do <lominio Ptnph_vf <·nf it·o, deduzidas
vinte pcnsõe:-; snh-emphyl<mtiea;-;.
Art. 707. Se a propriedade est.ivt'r sujeita ú locação, 011
arrendamento, tcmporario, aos locatario~, que t,i,·crem rccoJtstruido o predio~ ou f<'ilo lwmfeitorias uteis, ott neeessaria~,
anteriormente á data da lei de desapropriação, as quaes lhe
augmentcm o valor locativo, poderú n Pn•feifnra pagar, por
accôrdo, o que fôr reconhecidamente jnsto.
'Na falta de accôrdo. a imporfanein fll'o\-:uh das !-;Ohreditns

:\CTOA DO PODER EXF.CtiTI\"0

357

obras, ou bemfeitorias, será rateada pelo nume1·o de annos da
locação, deduzidas as quotas dos annos decorridos.
Art. 708. A indcmnização am; locatarios, c bem assim a
dos foreiros, nos casos do n. TI do art. 706, nfío sPrilo compuf ~lflos na part.e que competir ao proprietario.
Art. 709. Quando ne prcclio houver ~rancles installações,
<~omo de ma('hinismos <'In fnnecionanwnto, a Prefeitura poderá
indcmnizar, ou fazpr i't ~na custn, n despesa fle dm;mont.c
~~ transporte <l<:'ssas installações, ou :ntxiliar, :qwnas, com
mna parh• l':lZOflYf'l ns g:H·dos df' 1rnn!'-<porfr· <' nova monlag<'l1l.
ArL 710. O \·alor da indcnmizaçii.o, nos (•asos de dPsnpropriaçfto d<:' aguns, scrú o qw' <'OtTPspowler ao yohmlP, ou força
motora rk <]lW dfertivanH·nl P 11l ili7-ar-sP o propriPtario, :10
I Pmpo d:t <lPsn.propriaçfío.
~ J" .. \ indPillllÍ7-:tÇ~il.O ll:t.O (':'\I'Pt!f•J':'I (! 1'\Í~.!;<'Ili'Í:I do J11'0jli'ÍPf:1J'ÍO,

IH'Ill

St•J'(I

rt) i't. offprf.a

Ílll't•J'Íol':

pr{~\·ianwntf'

!tpprov:1da p<'ln PrnfPitura;
h) a li 0 ~ do \·:dor tb prnpriedadr., eonsf.anlf' df~irrvcnl.ario,
oll eolll.ral'l o de :H·qni:-;.:i<;ii.o~ rcve;;;t.iflo dn~ l'ormaJid:tdes legaPs,
,., mt falta clP ÍH\"<·nlarit~. llll •·nnlrado. do \·nlnr ífllt' t>f.11-.imnrcm
~~~ arhitmdon'i'.
.
§ 2". Quando o abw·d c-einwn Lo <-'xigir <~onst rncções em
1~rrcnos proxi mos. ou :uljn cf•n I <'R, aos manancia cs, serão fixadaR
indPmniznçõcs an;.; qnP parn. pc.:sr• fim for1'lll rl(·~:1prnpri:ulos,
~q?;nndo :1s regra~ do nrt. 701.
§ :~o. PoRF<nindo o propriciario e~tal)('lc<'inwnfo que fique
prejuclieado eom a dc;..:a.propriação, por niio permit.tir o interesse
publico, que, na fúrma do paragrapho seguinte, lhe seja fornecida quant.idaut' d'agua snffieicnte para n r·espc~etiva cxplor:tçfto, serú, tambem desapropriado o nwsmo Psf.alw]pcimcnto,
l'r>gnlando-sc a indemnização pelo disposto no art. 704.
§ 4°. Além da indcrnnização, é garantida ao proprictario
a quantidade de ngna IlC'<~essaria ao consumo domesf Í<'o, fawndo-se para. essP fim as ('OHvcnientc:..: deriv~v;õe~.
Art. 711. Hesolvida a illdcnmizaçfio twla acecitação da
offerta, por aeeônlo. on sPnlença, e reechida p<'lo proprictario
a sua importancia, ou (h~positada, no~ l'aso~ kgaes, o juiz
mandar(t passar lll:tlldado r.k immiss:lu dP pos~<'. oJH'rnndo-sc
por clle :1 t.rausf<'reneia do domínio.
ArL 712. A dPsapropriaçiio (~ isenta do impo:-;t.o de transmissão de propriedade, hem eorno isento o n~spc(~tivo pror>esso
do scllo fixo e proporciona], e da taxa judi(~Ütria.
ArL 713. Nos easos d(' perigo imminente, <'Omo de guerra,
on commoção intestina, <'essarfío todas as formalidades ;
poder-se-á tomar posse do uso, quanto haste, d<> <]ltaesqucr
bens, com reserva dos direitos dos proprietarios (' iniNP:;:~
:4:ldo~ pflrn ~f'rem nttr>ndido~ Pm tempo opportuno.
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Art. 714. A disposição do artigo anterior é applicavel aos
casos em que houver sido exprcssanlCntc declarada a urgencia
da desapropriação, para o effeito da posse dos immovPis indis1
pensaveis á immediata execução de obras publicas.
§ 1°. Para a expedição do mandado, porém, quando não
houver accórdo sobre a indemnização c pr6vio pagamento do
preço, será depositado o valor maximo, qtw competir por
direito aos proprietarios e intcrPssados, sobre a base do imposto predial, ou do aluguel por estimativa doR arbitradores.
§ 2°. Feito o deposito, podm{,, ser lcvnntadn o minimo,
c proseguir-se-ft no processo do ~trhitramcnto par:t. a liquidação
definitiva (hs indcmnir,a~õf'~~. rwla fórrna do~ :ti'l.if.!;OS :wl.ce<'rlentes.
Art. 71fJ. Poderão snr occupados ii~mpora.riamenh~ o~
terrenos não edificados, dn impre~cindivd necessidade para
a im~tallação dos serviços c trabalhos prcpar:üorios de execução d:ts ohras c cxtr:wçiio d0 m~lt"ri~tf':~ d("d.in·tdq~: :'1 ~ nwsmas
obras.
,
§ to. A oecnpação pro viso ria, eomo um arn~ndamcnto
forçado, será requerida c eonccdida medi:tnf.p pn~ço ecrtn pelo
tempo <h sua duração, c sob r0~ponsahilidadc dos damnos c
prejuizos por clla causados, estimados por con \·enção amigavel, ou por nrhitr:tmf'nto. nos t Nrnos " p0b fónna dns
arts. 695 a 698.
§ 2°. Fixadas as inclemnizaçi'ícs c depositad:! :1 que houver
:-;ido convencionada, ou arbitrada, romo garant.ia provisoria da
responsabilidade eventuu.l do clamno, cxpndir-sP-Ú o respPctivo
mandado, qnc w~rvirft (lc ti Lnlo no o~cnpantn, nt<'· qnc, h~rmi
nadas as obms, se proePcl:l ao arhit.r:mwnto parn :1 ddl.nitivn
indcmnizaç:1o dos damnos c interesses, pelo ffld.o da o<·rup:H;ão,
e dos que fon~m dcvidns pPb df'i<'rior:v.~fí.n c pn~,i11i:~os por clla
verificados.
,'\rt. 7U). Continuam em vigor as dispo:';Íções rl:t ki de
9 de setembro de 1826 c dneretos ns. 3!):3, de l84Fi, c 1.664
de 1855, não expres"amentc consoli<hdos no prcsent.P Codigo,
que não houverem sido rcvo~adas rwla lei n. 1.021, de 2() de
ago~to de 1903.

TITULO XIX
Da reforma de autos perdidos
Art. 717. O interes3ado na reforma de autos que se
tenham perdid::>, ou ext.raviado, junln.ndo ecrt.id~i,o dos termos
e nr>ta" tomado~ no protoeollo das a.udÍ<'tH'Íac; (' no~ livro~ df'
rcgi~tros do cnrtorio por on(l(• e~HTPll o JFOCP.'''''l~ dedarar{l
em rc (}lH') i meu to o estado da (~ansa. ao (0mpr1 d:' ywrdn. ('
pedirá n rdonnrt. com cif.açfio dn. nnfr:1 p:t~·l,•. p:un. na
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primeira audiencia, concordar com o pedido, ou cont.cst.al-o,
dPntro d0 5 dirts que, então, lhe serão assignadQR.
Art. 718. A petiçfío, além das certidões referentes
h causa, poder[t Rer iltst rnida com publicações f' documentos
0x-trajudiciaes.
Art. 719. Citada. a parte, se concordar, lnvrnr-sc-á o respeetivo auto, que ser:'t n.RRi~nado pelos interessndos e homologado
pelo jui~ e snpprirft o p:\lCCsRo extraviado; ~c nfio concordar,
eontest.ado o 1wdido no prazo ar.:;signado. on [t revelia do réo,
:·H~rft a e:ms:t pmePs~nda, Plll andiPJwia, f'Hnllnnri:nnen1(•, fPiin~
n~: eitaçõc·~ eomo Sf' dispõP IlO art. 50S.
Art.. 720. Se tiver oecorrido a pPrdn rlcpoi:s dP prmluúda
a. prt>va, será re~t auruda a audienein parrt f'Sse fim cffeetuada
eom certidão do rc~pPl'tin) termo, reinquirindo-S<' as mesmas
testemunhas c rcpdindo-se os examPR prlns mesmos peritos,
S(~ tacs pronts não ('OJlshtn'm do tPrmo d:t ~!ltdiPn"in, no prol< 1eo Jlo do esc ri vão.
§ Jo. Se :t1gnm:t t<'sf enmnha tiver fnll<'eido, ott ~e a.chnr
itupo~sihilif ada de dcp(\r~ pndcrh seu depoimento ser comprovado pela inquirir:-:1o ck novas test.cm1mhas, snpprindo-se,
do mesmo modo, o b udo dn pPrito fnlkrido, nu impossibilitado de renoYnJ-o.
§ 2°. Os doenmrTltos origimv~s :.;erfio suppridos por
c('rtidões, <~, na falf a <lPstns, por outros meios nrdinarios ele
prova, só rcln.t i vn P e i n~lllllS('riptn ft Pxis1cneia dos mesmos
t lneumentos.
§ ~ 0 • Os offi('i:H's d!~ ju..-tiça, perito~ (' <kpositarios QlH'
ti verem praticado os aetos .i udiriaes, ou a <'11"~ as~istido, dPpot·fí.o como iPst.mmmh:ts ~:obre tacs actos.
Art.. 721. .Julgad:1 a rdormn, o pl'OC('RRP s<•g:uirft S<'\lS
h~t·mos subsef]UCJlÍ·<'~: pa.r[l rinal sentf'nçn.
Art. 722. S<· :t <'a,nsa j(1 se aehar llfL srg;unda inst.ancin,
:t petição para a n·forma dos autos serú. aprc~cntada ao PresiclPntc da Côrt(' de Appellnçiio e distribuicln. ao mc:::1mo relator
que tiver fnnreionado 110~ :mtos perdidof'. rarn O ff'SpretiYO
!Jl'OCef'SO.
·
Art. 723. Os m1inc; ··~rito reformados á custa da. parte
que tiver duelo can~a ao extravio, sem prejnir-o do procedimento eriminal que no caso couber.
Art. 724. Apparecendo os autos orig;inaPs, nellcs S(' proH•gnirú, appenf"lnndo-se OR da. reforma.

TITULO XX
Dos conftictos
Art.. 72G. 0:=:
'} '!·Í\ro~

I'JJl,J'('

:t~

~~onflietoR

clf' jurisdicçfio, pm:;itivoR, 011 nP011 d<' a1trillllic;iio

:tnfol'id:tdP'-1 judicjn,ps,
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entre estas e as administrativas, serão suscitados e processados
pela f6rma estabelecida na secção v do (mpitnlo T do titulo n
do decreto n. 16.273, de 1923.
Art. 726. A parte não poderá suscitar conflicto,' sem
prova de não haver excepcionado o juizo, por incompetente.
Art. 727. Não tendo sido suscitado o conflicto, por ter
sido excepcionado o juizo, a parte rNl_uererh no Prcsident.P dn.
Camarn. de Aggrnvos qlH' ma.nd<' ~11Ri:1r o nnd:nnPni.o do
outro processo.
Art. 72S. l>:t d('f'Í:-<~Io finttl d" t•nn!lif'ltl n:ln ll·t\'l'l':'t
I'PCllf'"O.

LIVRO l\'
TITULO UNICO

Do juizo arbitral
ArL 729. Todas :tR pPssôas. na. ndmini8trac~fí.o n na livrn
dispoHiçfí.o d(~ ~CllS bem~, püdf'nt fazeL' df'(~idir por arhit 1'0, Oll
arbitros, de sua escolha, as qw~stõcs e eonl.roversias, :tinda
nwRmo dPpois de submcttiflas ás autoridades j ndic~iarins.
Art. 7~0. O juizo arbitral sm·ú, s0mpre voluntn.rio <' o
processo e o julgamento regular-se-fio p0laR clisposiçfíps c lo

decreto n. H. 900, de 26 de junho de 1867.
·
Art. 731. Pôde ser arbitro, nfio lh'o Ycdando :1 iPi, quem
quPl' qnn tenha a confimtça das pn.rt0s (Codig:o Civil, nrL 1.04-i~).
Art. 732. ÜH l'P(~m·~ns serfín int.erpos1 o~ par:1 :L ( Yn·h~
de Appellrlçffo.

LfVRO V

Dos Processos Adtninistt·ati,·os
TITULO I
Do Inventario e da. Part.ilha.
CAPITULO l
PROCESSO

no

J~VE:'-JT.\HIO

E D.\

1'.\ftTIIdf\

Art. 7~~3. A hemnça de pessôa domieiliada no Dist.rido
FNleral :-:cr·ú inventariada P pnriillmd~1. WJ': ('(lll\JWif'ntPR jnl'isdirçõcs,

tt

requerinwnio:

I, do f'onjuge sobrevivente-. de qualquer ltPnleiro, on do
tc.'itnmenteiro, s0 tivt'l' pos~~ e ndmilJi81 f':tCfít, do.-: hcn><;
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li, do representante do Ministerio Puhlieo, lmv0ndo
herdeiro 1nenor, interdicto, ou ausente;
IH, do cessionario, ou subrogado em direito snf•rpssorio;
IV, de credor do inventariado, ou do herdeiro;
V, d(~ syndico, ou Jiqnidatario, da fallencia de al~nm
lwrdeiro, on do conjnge, prcmorto, ou do superstitC';
VI, do representnntP rla Fazenda lVInnieipal.
Paragrnpho unieo. O inventario sf'rft sPmnrP jwlif·i~d,
:tind:-t qnc OR herdeiros f'ejmn <'apa.zes.
Art. 7:H. O inventario de1··c ser reqm'rido por aqw~lle a.quf'III
I'OI1lpc1.ir :1. 11omeação de inV('lltariantP, nos termos da lei <·ivil.
8P o inv0ntario ft11· reqw~rido por outrem, sf'l'(t ('11:1tn::do a jnir.o :1quellc :1 (pll'm eompetir a nomeação.
~ 1". SP o c·if.:1do niio <''llllpareeer, o juir. nmJwar(t outro
iii\'('Jti:lri:tnk, na nrdf'llt. dn prefereJwin lc~gal.
2''. SP ('OH!p:m'<~Pr P cont0st.ar a oln·i~a.çiio de dar bens
a. inn~ntario. o juiz_. onv.indo os intNessa.dos. Plll [) dia~,
qnP eon·N:to <~lll <'nrt.orio, dcnidirh fl<~ pbno, <~m Yisht da~
:t.llP.gações <' pronts ad<lnzidns, e onkHar(t o seqtwstxo, qnando
jnJgnr impro<·<'clPldP n. <·ontcstação, 011 remeth~r(L ns pnriPs
ptll':t O juizo C'OHkiH'ÍO~O ~t' :t jnJgar )H'O('P<lPIÜP.
Ar1. 7:{;), Dnl'0rido o <·ompromisso e assignado o n~s
pnct.ivo i cnno. o invenhtriant.e fará segnicla.mcnte ns declal'!lÇÕPH do Jlonw <'· Ps1.ado do inventariado f' dos sem~ het·cleiros,
hPm como do dia. c lngar do fnllerimento, P dirú. se o inven1arin.do deixem, on nã.o, i esi.ament.o, apresentando, no primeiro
c~a.so, a certidão n'R!Jcef.iva, n SP lw., ou não, hPns :1 C'onfNir ; e
rl<'lliro d0 ;; dias :tprc:;;pn ta r·(, urna rclftçiio:
1, d<' lodo~ os IH'ns qun fonnan1 o p:tJrinlonio do inventariado, lllPJwimmndo os li1 igio~, penhoras, scquestros n onns a
t IW' csiiYen'tn r-mjf'iLo:;;, ~'as dividas :wtivflH <' pnssivas da lwrança;
II, dos l>(~ns que hm tYPl'Cill de s0r <'onf0ridos, nomc:mdo
os herdC'i ros ohrig:v lo~ a nsf':t. eonfcrcncia, on eollaçflo ;
III, dos ben-.; alJH'ins cmeont t':tdos no esnolio. c·om ::t
dc'signaÇ:to de' sens proprief:t.rim~, se forem ('()JljH't~idos.
Art.. 7:)G. Apre~entadn a relação do~ lH'n~, o inventariante IH'OIIH)\'Nh a. intinwqiio dos herdeiros pres<~nt-.f'~, sP-ndo
(•s ausentes n~prc•sentados pelo :VIinistcrio Publico.
Al't. 7>:i7. l'~lll :-;<'guid:l., promovc'r(t o inn~ntari:lnÜ' :1. avalia~
~.~:Io do f-: hPn~ d<';-;t·ri p1 o:.;, f:t7endo-SC' a wnneaçii.o dos avalia~
dorPs de :wei')rJo <'Oitl o;;; art.. I li:{ <' ;-;<~gllint P~ do dPI~rPt.o
11.
fn.:27;:, d(' 2() cfr- d(•7C!llhl'l I <k 102:).
~ 1°. ,\ :1 \'tt.Ji~H~:\0 fnt:-:-;<'-Ú, por lilUHdado.

*

~ 2". Nos ;-;etts' laudos, o:;; perifos desen·ver:'io detaJlm-

d:tmcnt(' os bens. d<':-!Íg:nn ndn, quanto aos immovPiR, a snn sitna<:fio, carneteri;-d.iem~ c· cottfmntnl,'ÕPS, ~' dPrbrar:lo os S<'IIS
':aJ.,r('s, sPparad:Jmentc.
Arf·. 7:3R. Os lH'n~ situados fóra do J)isfrir:to Fc'df'l':il c.:('riio
:1Y:dhdn-: por nH•io dt• Jln•enJ0ri:L
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Art. 739. Não dependem de avaliação:
I, aR dividas activas, ou qualquer direito

<" acção, que
deverão ser descriptos, dechrando-se n quantia que rcprf'sentam, se forem liquido~"; no caRo eontrario, <ll'darartdo ~pte
são illiquidos ;
II, os fundos publicoH P os títulos de <'reditos, quc serão
descriptos peJo va.lor dB cotação offieinl, no dia da morte
do inventariado, ou p0lo dn anterior, mais proximn. Não havendo cotação, o valor dos tit.ulos ;;:cr(t avaliado mt conformirl:vle do regimr~nto doH eorr('tores ele fnndos puhlieo~.
Art.. 740. Couclnida :1 avaliação (' junto:-: no:-: nutos o
mandado (' OR laudm~, o invent~1ri!mt(', ({f~ntro fk 1fi dia.s,
farú. :ts u]tinws dcdarações para o PJJeerranH'JJÜ> do inventario; c, lavrado o respeeti vo termo, w;;signm·-f:e-ú o prazo
de G dias. que correrá em f'nrtorio. pnra ~lllf'.!~:tn'llt os in1erpssndos o que lhes convier.
Ncst(' (~nos demn.is termo~ do inv(•nhtrio ('Jll cpw dPverfio
falln.r no~ :J,1Jt.os 1 h·rfio o:' fis<':'~'~ \'Í~I~' Jl(ll';; di:1~. ~:llccr·~sivn.
nwntC'.
Art. 741. Vencido <~;;:-::(' pr:tzo, :-:p não hmtvr•r reclamação
ou cont.cstac;~ão alguma no::: autos, e se jh P~tivcn·m rc!"olvidns
tod::m a que tcnhtun sido proem;sndas em appenso, f[j.7Jf'mlo-se as
alterações que ns drcisõeH determinarem, r•nePITnr-sr-h o inventario; no caso contrario, n.gunrdnr-s('-(t ::olu<,>i!rt dn'' llt('~Tllm'
reelamações, ou contcstn.çõf'f'.
Art. 742. l~ncerra.do por termo o invnntario, proeed('r-se-á
ao calculo para o pagamento do imposto de tr.·wsmissito causa
mortis, observando o eontndor ns preseripçõP:~ d:1~ lPiR fiseacs
a respeito.
Paragrapho nnico. OH intere~'iados Ren1o om idos, no prazo
de 5 dias, sobre o calculo, e o juiz julgnl-o-ú c~omo fôr de
direito. Decorrido essP prazo, r~xpedir-se-ão gl!ÍH:" para o
pagamento do imposto, !l dia~ npó~ a inlimn<;:ll) dn ~en tf'nçn
aos interessadoR.
Art. 74~. Effectuarlo o pagamento do impo,d,o, da taxa
judiciaria e dos sellos, o juiz deliberará n f6rma dn pQ;rtilha,
por despaC'ho nos auto~, determinnndo o quin hilo dr l'tldu
um dos herdeiros c doR ]Pgatarios, no mlf'O dr• !JnYf'l'<'m sido
instituidos em testamento.
Paragrapho unico. Se já houver pn.rt.ilha fPita pelo pne,
em vida, será ella attendida, uma v<':-: qll<~ n:lo prejmliquc a
legitima dos herdeiros necessarios.
Art. 744. Proferido o drspacho do dolil,cr:tt;fio da partilha,
fartio os partidores o esboço della, constituindo c;-; p~tgamenLo:c:
das dividas attendidas, da meação do eonjuge, da mcnçfío disponivel c dos quinhões doB herdnirof'. neRsa ordem.
Paragrapho unico. A divisão dos lwns deve r;Pr feita com
a possível igualdade quanto ao valor, á naturczn P qualidade
dos bens, e segundo a maior commodidndf' parn os herdPiros.
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. Art. 745. Feito o esboço da partilha e junto aos autos,
asstg;nado pelos partidorPs, o juiz ouvirá a respeito os inü-ref:sados em mn pnt;~,o de G rlins, contado d::t intimação C' que e01~
rcrú em r•art.orio, C' Jnn.ntl:trú. J:mçal-a nos nntos pelo cscrivfio,
e?mo foi feita, ou eom a" emendas que julgar nPrr·s~:lrins, [t
vn.;kt ela reclamação da:.; pnrtes, assignando-a.
Art. 740. Lançada a pnrt.ilhn, Rcrft julgada por sentença,
entrcgando-F:c nos herdeiro~ OI-\ Reus qninhõPs, ainda qnC' hnja
rr·eurso intnrposto, salvo o em~o de que trnta o art. 7fi6.
Art-.. 71-7. Pa:;;"nd:l. em julp:ado n sentença dr partilha,
C''.:-kahir(t c r'td n·r~arfl o r'sr·ri,·fio o formn I r!P ea(la ltPrdf'iro qu<'

o n'querer.
Art. 7..f8. () fonn:d rk pnrtillm ser(\
f'r\~•;nint-.<~s peças :

r~nnstituido

pPinH

[, l('f'llln de eompromi~'so rlo inventarinntP;

(('!'lHO d!' dr~clar:tçfin l}p Jwrclf>iro~;
lJ r, Jnwlo da av:di:H.,~fio dos J)('nS que•, fiO todo, (111
p~rl'lr>, nrdr:1n11n na c·oHHfituiç:1o do flllinhfío do )H'rdPiro;

r(,

!V. pnp;1mH'nto ao lwJ'(kim;
V, certid:1o do p:H.!;~tllH'Ilto doR impo~tos
VL ~PJJI PJH~n fi nn I

P

('lll

.
d:t t nxn:

C:\ PITULO I I
l'IH>C:I•;:::;;.:;, IH·: l"J'VJ<:NTABTO

1·:

PARTILHA

T-:xt·r·:rn:wrg Dli

DF

ACJ'JHVO

NÃO

:):000$000

Art. 7"W. O ('Oll_iup;f' ~:obrcvivente, on qualquer das
pessôar; inditnda:-: no nrt. 7:1:3, apreRenbr{t ao juiz mn
f'('(pwrinwnto p:tnt a ahc~rtnrn do invrntario, meneiomtndo o
no111e c nstado do ÍllYC'Jd a rindo. o dia em qtl<' falleccn, se fez,
011 não, tPstamnnto, os noHH'S, as idades (' o estudo dos herdeiros, os nonws dm1 tutorPs c c~uradores dos menores e interdietos, os lwn~ da lwrnnr;a eom os reP.pectivos valores em que
sfío estimados, as diYirlas art.ivas e passivas f' aR donçõPS, ou
dot(•s, qnc' dnvam S(~J· c~onfcridos.
§ 1°. O jt•;z, nnmrado o inventariante e deferido o eom~
promisso, ouvirá os intcrpssados em prazo que não excederá
de lO dias, ine1usivr~ o eurador de orphãos e o de ausentes,
quando mPnor, intNrlido, on ausente, algum hcrd('iro, c o proellr::tdor da Faz(·ndn ~ l 11nir~ipal, se honver imposto dn herança
a p:1,gur.
§ 2''. SP niTo hottvN

pnrtilha

r~

n fttr(J J'('dní·ir

irnpugnação, o juiz ordenará a
auto por cllc P pelos pmtidon's

~~

as~i~na(lo .

. § :J·>. Se honver impugnar;fío sobre a estimação dos bens,
sc,h!'(' o liquido parf.ivel, proceder-se-á á avaliaçfí.o judicinl
e deeidindo o juiz, cln pl:llln, n~ rPclnmnçõP~ quP forem fcit.n~.
otL

dPiihN:t r(t

n

pnrti1hn.
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CAPITULO III
DTSPORTÇÕJ~R JHVEHR.-\R

Art. 750. Ao inventariante compete a representação do
espolio c, no cx-ercicio do cargo, assiste-lho qualidade para
accionar c ser accionado in .~olidmn, sendo-llw, porém, ver!ado
transigir, ou se comprometter em arbitro~, smn accôroo <ie
todm; os herdeiros.
Paragrapho unico. A representação activa e passiva do
inventariante não exclue a faculdade do herdeiro para reclamn.r
a universalidade da herançn. ao terceiro que indevidamente a
po~sua, quando não o fizer o inventariante.
Art. 751. Sem accôrdo dos interessados, e, nos casos em
que ha menores, ou incapazes, sem autorização do juiz, não
poderá o inventariante celebrar eontractos que onerem o rspolio.
Art. 7f52. O inventariante é obrigado a clescrever c dar
partile ha os fructos c rendimentos dos bens da herança e dev< ·
prestar contas de sua administração com as dcdaraçõcs finam;,
sem prejuízo da acc:fío, que pnru <'OlllJwllil-o n. is:;:o, compete
:ws interessado~.
Art. 753. O compromisso do invcntaria.nl P podPrú. sPr
prPstado por procmrador com poderes espeeim·H.
Art. 7.'JL!. A nomeação do inventariante sómente poderá
ser impugnada por ni'io iPr Plk qualidadP. ai!~ n nNaliaçfto cios
bens, exclusivo.
Paragrapho unico. Feita a impugna<:ão por Pscripto,
ouvidos o inventariante c os hPrdPims~ no pr:t ;r,o dn !l <lias,
decidirá o juiz em 48 horas.
Art.. 7M>. O inventariante poderá sPr removido, a requeI'Ímento de qualquer inferPssado, on do l\1inir.;;terio Publico:
I, se não ultimar o inventario 110 pr:lím Ingal. on no dn.
prorogação que fôr concedida;
li, se demorar injn~tifk:ul:mH'll!e o amlnmcnto rlo pro,
cesso;
III, se fôr negligente no desempenho d:ts snas attrilmiçõcs,
on prejudicar de qualqupr fórma o espolio.
§ 1°. Apresentado o pedido de remoção, será o inventariante ouvido no prazo de 48 hnr:1s, deeidindo o juiz Pro igual
prazo, como fôr de direito.
§ 2°. Se a decisão fôr contTaria ao inventariante, nomeará
o juiz no mesmo despacho outro que o substitua e mandará
sequestrar os bens do espolio, se julgar conveniente.
Art. 756. Os credores do espolio poderão. antes do encerramento do inventario, requerer ao juiz o pagamento dos seus
creditas, ou separação de bens para esse fim, ohselTando-se o
disposto no arL 1.796, §~ 1'' ,, 2'\ do ('odigo f~idL
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§ 1". Se todos os interessados, que serão ouvidos nas
petições, concordarem, o juiz ordenará o pagamento.
§ 2°. A impugnação do representante da Fazenda J.\ilunicipal não impedirá o deferimento do pedido, se os credores,
ou interessados, se promptificarem a pagar o imJ>osto corrc~pondente á divida impugnada.
§ 3°. Se algum dos interessados rliseordar, sPr[t n parte
Pmettidn para o juizo contencioso.
Art. 757. Os hens separarlos pata o pagamento tlas dividas serão a.djncticados aos credoreR, se assim (]nizerem os
interessados. ou vendidos em hnstn publica, observadas as
prcseripçõcs Robre a venda f.'lll execução de sentença.
Art. 758. Serã.o tambem vendidos em hasta publie::t, arequerimento do invenh.uinnte, hens para o pagamento do imposto, taxa e custas, RC Ili'io houw~r no monte imrmrtancia
sufficiente em dinheiro.
Art. 759. O Raldo l'<'snHaute <la ve111la, em qualqnN ea:-;o,
serh incorporado ao monte para ser partilhado.
Art. 1()0. Se as dividas attendidas execdcrem :'t lllHSStt da
herança e os eredores ('oncordarem no rateio, 011 nas preferencias, observar-se-h o que fôr accordado; no caso contrario,
serão remettidos os interessados ao juizo contencioso.
Art. 761. A decisão homologatoria do accôrdo dos herdeiros sobre as di\·idns valerft r~omo f'<'ntC'n<;n C'X<'fllli>;,;el, <lepois
de julgadn. a pariilha.
Art. 762. Nos invcntarios jucliciaes, em que não houver
herdeiros menores, interdictos, ou ausentes, liquidaria c paga
a importancia do imposto, poderá ser feita a partilha amigavcl
por instrumento publico, termo nos autos, ou eseripto parti<'Ular, homologavel pelo juiz.
Art. 763. Depois de julgada por senicuça, pôde aiudn. a
partilha ser PmerHlnda, hnvendo nccôrdo de todos os interessados.
AJ·L 7tH,. Os bens remotos do loga.r do invcutario, litigiosos, de liquidação n1orosa, ou difficil, os sonegados, ou
quaesquer outros que se descobrirem depois da p:n'tilha, serão
avaliados e sohn~part.ilhados nos mesmos antos da prinuúm
partilha.
Art. 705. O <1niultão du herdeiro au~entc~ scr:'1 :tneendado
('nmo herança jacente, nos termos da lei eivil.
Art. 7üG. Re fôr contestada a qualidade de algum herdeiro
11omeado pelo inn_'utariante, ou a obrigação de conferir bens,
o juiz, ouvidas as parte:-; interessadas, no prazo de !) dias,
decidirá dentro de igual vrazo após a ermclusão dos autos.
Se houver neceRsidade <I e outras provat', remettcr[t aH partes
para o juizo contencioso, reservando, em mão do inventariante,
o quinhã.o do herdeiro impugnado, até que a questão seja definitivamente resolvida, ou, se a acção não fôr proposta dentro
de ;:~o dins, n se a <~ontroversin versar sobre <:>olla~~ão, de-
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temúiJando se não entregue o quinhão ao herdeiro sem prestar
caução, ou fiança, no valor dos bens em discussão.
Art. 767.Da mesmafórma proceder-se-á quando Doralg~Iem
fôr, antes de eneerrado o iuvental'io, reclamada a qualidndc
de herdeiro, em contrario ás declarações do inventariante.
Art. 768. As reclamações, ou contestações, sohrc qualidade
tios herdeiros, obrigação de conferir bens, nomençfio, on destituição, do invcntarümt(', a rcchma~~ão tlt~ didd:'::; <' qtW.eRqncr
eo11troversias suseit.adas um; invent:,.rios :->Pn1o I r.'d.:Jd<ls í'lll
appenso aos mesmos, eom antuação dist.inet:J..
Art. 7(i9. Todos os pnwc~sm; de inventa-rio de fall1~eido
ab intestato serão inseriptns n:,, Prd('ifnra 1\Tunif·i,~··l. Pm livro
para esse fim destinado.
Paragrapho unieo. A inscripção sel'á feitn (kp)ÍS de en<"crrado o inYenhtrio, eujos :mtos t;criio rernctt.idos ú rcp:trLif;fío
fis1~:1l eompctcni c, que nelles :wnotarf't a irJserip~~iiP.
Art. 770. A intervenção da Fn:r.enda .I\'Inni(·ip:tl no,s mvenhtrios far-se-á nos termos da~ lei~_; vigcntP~.

TI'T'ULO 11

Da divisão, u.drninistração, venda., ou
cornrnum

loe;,,ç;i(~,

de coisa

Art. 771. O (·<mdornino que preteudN :1. divi;:-;fto de coisa
commmn divisin·!, ou, que J>cln divif4ão, niio f.c I ont:: r impropria
ao seu dc~tino, requermá, junt:mdo o titu]o de ('(Htdomiuio
('IJJ dcvidn f{>rma, n citm;fío dor-; outrof; inkt·<·s~ndos par:,_, no
prazo de 5 dias, depoi~; de aceusadas a;:-; eitm;íH~;-;, se louvarem em perito.;, ou a contestarem, sob pena de revclü1,,
sendo petnlÍttido pedir, eumulatinun('llf<' com n di-visão, os
rendimentos devidof.: e o:-: d:n11nn;-: ~obn)\'Í ndo~: dr•poi~; da proposição <la ac~~ão.
Art. 772. A contestação será dednzida por ernhPrgos, só
poderá versar sobrf' a qualidade do reqtwrente e indivisibilidade da coisa ; e, offerecidoR os embargof.!, serão processados
c julgados pela fórma smmnnria, f('itas n~ ~~itaçõf's, <~omo se
diRpõc no art. 508.
Ar. 773. Não se offerecendo embargo~, ou f'Pndo julgados
improcedentes, proceder-se-á á louvação, <'Oiilo ~~· di:"piiC' no
eapitulo xx do livro I.
Art. 774. o~ peritos farão H divisão, Hl')Sig:n:l1ldo a f'ada
interessado uma parte igual na eoisn, ou proporcional ao que
nella lhe couber, segundo os seus titulm:, eom n~po~:ições n,os
que tiverem recebido parte menor, se, pPrventura, :! i~ttal
dadc, on a proporcionalidadf', niio pttdf•f' ser aUingida.
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J>aragrapho unico. Da divisão lavrar-se-á auto circum-

~f.anciado, que pelo juiz, peritos e partes deverá ser assignado.

Art. 77 5. Não sendo impugnada a divisão, o juiz a
1Iomologarú, ou deliberará sobre sna fórm~t, quando a impu~narem os interessados.
ArL 776. Nilo sendo divisível a coisa commum, ou ~e pela
<li visfio se tomar impropria ao seu destino, verificada a irnpo~
~ihilidade. por desaccônlo, ou por circmw·dancias de facto, de
~:('J' usada c go~adn em commum, poderá o condomino ehaliwr
a uiho o:--; outro~ I'OW:lU('tO~' para resolverem se a eoisn deve
""r :1dmini~'trada, ,.<'!Hlid:t, ou alugada, df'l~lar:IIHlo logo n. ~~~-

.i

1I )(JII)

I} lU~

pn•f(~!'P.

<' :lf'(~u:--adas :1.H

Art. Tí7. Feitat-'

eitações, s<:r(L asf\Ígnado
dias, q1w lh1·s ~('l'(l <~omJll11lll, pnTa
,!j;~<·rellt a respeito do pedido.
§ 1". ~e qunlqH<>r ddles contm;tar, ~t>gllirá a l'ausa em :mdi<'ll<~ia, co1no ~!' dispi)n pa,m a ac<;fio smmnaria, l'<·iL:'~ :l,S eiLa~:w·~~, <'o mo :-~e dderm i na no art. 508.
§ 2°. Não tendo havido eontestação, será n <:ois:t vendida,
~;p al~~um dos ~~orHlominos o houver requerido, ou, se todo::~

ao:-; réo~ o prazo

clr~

~·uncordar<>m em flUe

!)

Jrfío seja vendida, mandarh que seja

:'lugada, ou ndministrad:t, 1:onfonne n. rnsoluçfío dn. maioria
:1 I lSoluta dos eondominos, ealeulada pelo valor dm~ quinhões.
§ 3''. No caso do § l" desse artigo, se o autor fôr vencedor.
l'ar-se-ft a execução da sentença de aeefJrdo <:om o que est.h
di"posto no ~ 2".
Art. ; 78. Se a deeisão da maioria fôr pela adwinistração,
a ella <·ompct.irú tambcm a nomeação do administrador, por
pd.ição, ou Prn alldiencin, pn~valecendo aind:t nesse pmticular a
< lrd.'ião da mniof'ia nhsolut:1, <:nlculmla
por aquclla fôrma.
ArL 7/·n. !·:JII qunlqw'r hypothcse, no caso d<~ empale
Jl:r.~ In;;oluçües, der·idir:"l. o j11iz, ouvidos os eondmninos no
'<~ :1 :-.;o dP 24 horas.
·
~\.rt. 780. Se a d8eisfío U.r pela locação, ::;er{t dlu fcil:t com
D~' llleSlll~lS formalidades da venda da coisa. eornmum, ~erHio
ptd'Nido, <'m condiçõefl ignaes, o condomino ao extrn.nho.

TITULO 111

D:ls

<l13spes~s

rle conservaçã-o da coisa commum

.\rt. /SI. Qunlqw•r <~ondomino podcrh fa.zcr ('ihtr o::; deJ)[t!'a o nd>it.ramcnto das dPspc~as de ('onse!·vaçilo da
c·· Ire;: i. c·oJnilllllll, provando logo a ncC'cssida.de d:1.s obras .
.\.r(. 78~?. Feit.:l~ w~ eitaçõcs, pl'oecdcr-s<~-ú. ft louvação dos
fJr'rito~ nn. fónn:t do (':tpit.ulo XX, livro I C, apresentado
(\ laudo p0rieial, o jni7>. ouvidas as partes uo pr:tzo de :)

Jli:JÍR
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dias, o homologará, ou corrigirá, assignando-se, elll seguida, aos
condominos prazo su:fficiente para executar o~ serviços na
proporção da sua parte.
Art. 783. Se qualquer dos condominos se recusar a fazer
esses serviços, ou houver inconveniente na divisão do trabalho,
o requerente realizai-os-á, eobrando depois cxeeutivmnente a
somma arbitrada e os juros da móra.
Art. 78t1-. Se com o pedido não se conformar algum dos
condominos, será dividida a coisa, respondendo o quinhão de
cada um pela sua parte nns dpspPsns dn. divisfí.o.

TITULO IV

Da abertura e execução dos

testam~utos

CAPl'l'll LO L
DO

'l'Et;TAl\H;NTO

CEIUL\lHl

Art. 78!). O testamento cena do serft nberLo pelo j ui~
em presença do apresentante c do escúvão, depois de o examinar e verificar achar-se o instrumento intacto. on não conter
vicio extrínseco que o torne suspeito de nullidade, ou falsidade.
Art. 786. Aberto o testamento e feita a sua leitura, serú
lavrado o respectivo auto em seguida ao da approvação, nelle
mencionando-se o estado em que foi aprP:::eJllrrdo o instrunumto.
Art. 787. Feita a autuação e eonelusos o~ nutos, Jepois
de ouvido o Ministerio Publico, o juiz mandarft registrar, inscrever e cumprir o testamento, quando rev<'stido das formalidades extrinsecas ..
Paragrapho unico. .A. inseripçào far-;..;e-[t na Prdeitma
J\1Iunicipal, sendo para esse fim remettidos os autos.
Art. 78~. Inscripto c registrndo o testamento. o eHcnvao
notificará o testamenteiro nelle nomendo para, em :i dias,
vir assignar o termo da testamentaria ; c não havendo testamenteiro nomeado, estando ausente. ou nfío aceei{.anclo o encargo, o escrivão isso certificarú nos autos c oR fnrú conclusos,
nomeando o juiz testamcn1Piro dativo, prefcriwln quem clevn
ser inventariante.
Art. 78!). Assignado o termo dP aeeciLaçãu (b testmnelltaria, serão archivados os autos uos testamentos originaes c
extrahidas cópias authenticas para o respectivo inventaria
e remessa ao juiz de ausentc:s, nos easos de arrceadação do
herança.
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CAPITULO li
DO 'l'ESTA1"\1E~TO OLOGRAPHO OU PARTICULAR

Art. 790. O testamento escripto e assignado pelo tes-o
iador, e a q'le faltou o instrumento de approvação, será aberto
c publicado depois da sua morte, pela fórma do processo re{:,,.ulada neste capitulo.
Art. 791. O herdeiro instituído, o legatario, ou o testamenteiro, apresentando o testamento, requererá ao juiz a citação das pessôas a quem caberia a successão ab intestato para,
no dia, hora e logar designados, assistirem á inquirição das
testemunhas signatarias do ínstrumento, sendo estas intimadas
para depôr sob pena de desobediencia.
Art. 792. Presentes as testemunhas no dia designado,
l:'crão inquiridas, com a assistencia, ou á revelia, dos citados, a
respeito de suas assignaturas e do teor das disposições de ultima vontade, se o testamento foi lido em sua presença e se o
testador, quando testou, se achava em seu perfeito juizo.
Art. 793. Se os citados não comparecerem, ou não impugnarem o testamento, o juiz, ouvido o representante do
?;finisterio Publico, julgará como fôr de direito, homologando
c ma.ndando cumprir o testamento, se as testemunhas, ou, pelo
menos tres dellas, estando as restantes em logar não sabido, ou
tendo fallecido, forem contestes sobre o facto da disposição,
ou sobre a sua leitura perante ellas, e se reconhecerem as suas
assignaturas e a do testador.
Art. 794. A opposição dos interessados será deduzida
por embargos.
·
..-\.rt. 795. Os embargos serão offerecidos em audiencia,
5 <lias depois de findas as inquirições, e processados pela
fórma summaria elo livro n, titulo II, com assistencia do
:2\Iinisterio Publico, feitas as citações, como se determina no
w't.. 508.
Art. 79G. O testamento depois de homologado será man<.hdo registrar, inscrever e cumprir nos termos dos arts. 787
e 7SS.
CAPITULO III
DO

l'ESTA:\fEN'l'O

PUBLICO

Art. 791. Apresentado ao juiz o testamento publico, ordcI!:.trú s0ja. ellc registrado, inscripto c cumprido, ouvido o curador
de ~esiduos, seguindo-se o disposto no capitulo r deste titulo.
Lcis de 1921 -

Yol. IV
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CAPITULO IV
DO TESTAMENTO MILITAR E DO M.ARJ.TIMO

Art. 798. O testamento de militar, ou pessôa ao serviço
do Exercito em campanha, em praça sitiada, ou que esteja
com as communicações cortadas, feito na conformidade do
disposto nos arts. 1.660 e seguintes do Codigo Civil, será mandado cumprir pelo mesmo modo do testamento cerrado.
Art. 799. Se o testamento houver sido feito nuncupati-vamente, na f6rma do art. 1.663 do Codigo Civil, observar-se-á
o processo dos arts. 791 a 795 para a reducção judicial e sua
homologação, ou não, por sentença.
Paragrapho unico O juiz inquirirá, elle proprio, as testemunhas e na sentença deverá declarar expressamente as disposições testamentarias a serem cumpridas.
Art. 800. Se alguem contestar o testamento, observarse-á a forma summaria do livro n, titulo n, feitas as citações,
como se dispõe no art. 308.
Art. 801. Nos mesmos termos e pel2. mesma f6rma dos
artigos anteriores, será mandado publicar e cumprir o testamento feito em navio de gue:.-ra, ou mercante, em viagem
de alto mar, de accôrdo com as disposições dos arts. 1.656 a
1.659 do Codigo Civil.

CAPITULO V
DA EXECUÇÃO DOS

TESTAMEJ)c~OS

Art. 802. O herdeiro, o testamenteiro, ou, em geral.
quem tiver em seu poder, ou houver encontrado um testamento
deverá apresentai-o ao juiz competente, procedendo-se, no
caso de omissão deste dever, nos termos da legislação civil
e criminal.
Art. 803. Deixando o detentor do testamento de apresentai-o em juizo, será para esse :fim notificado, a requerimento
de qualquer interessado, do representante do Ministerio Publico, ou da Fazenda Municipal, com as comminações da lei.
Art. 804. O testamento original, depois de registrado,
será archivado em cartorio e emmaçado com os do mesmo
anno.
Art. 805. Se o testamento fôr requisitado para ~ouma
diligencia de falsidade, o escrivão remettel-o-á mediante despacho do juiz, ficando traslado.
Art. 806. O testamenteiro é obrigado a cumprir as disposições testamentarias no prazo marcado pelo testador e a prestar
contas, no juizo do inventario, do que recebeu e despendeu.
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§ 1°. Permíttindo o testador que as suas disposições sejam
cumpridas no se6Unclo anno, ou no terceiro, cn.so não possam
ser no primeiro, o testamenteiro não gozará desta faculdade
sem most!'ar que neste empregou toda a àiligencia para desempenhar suas attribuições.
§ 2". Se o testador não marcar tempo p2.ra o cumprimento
do testamento, o prazo será de 1 anno, a contar da data
do fallecimento.
§ 3°. Tendo o testamenteiro algwn impedimento legitimo,
de que dará prova, poderá requerer as prorogações necessarias.
A...'i. 807. O testamenteiro é obrigado a requerer :1 insc:ripção da hypotheca legal da mulher casada, do menor e
do interdicto, instituidos herdeiros, ou legatarios, se dentro de
3 mezes, contados do registro do testame::to, não estiver a
mesma hypot.heca inscripta.
Sem essa inscripção, não serão julgadas cumpridas as
àisposições do testamento.
Art. 808. Ao testamenteiro incumbe pagar o:> legados,
cumprir as ob1·igações testamentc.l·ias, e requerer ao juiz, se não
fôr tambem Í...'l.ventariante, lhe :;ejam fornecido> pcb herdeiro,
ou inventariante, as q;.:::ntias e bens necessarios para esse fim.
Art. 809. Compete mais ao testamenteiro defender a validade do testamento e a posse dos bens da herm::.ça, ameaçados
de arrecadação, como bens de ausentes.
Art. 810. O testamenteiro póde fa.zer-se representar por
procurador especial, não só na :.-,cceitPção da testamentaria,
como na execução do testamento.
Art. 811. O testamenteiro negligente, ou culposo, poderá ser
removido, perde11do c premio.
Art. 812. Não será attendida a disposição testamentaria
que desobrigar o testamenteiro da prestação de contas.
Art. 813. Abonar-se-á ao testamenteiro toda a despesa
legalmente feita no interesse do testamento, até ao dia em
que requerer a prestaç.ão de contas, ou áquelle em que fôr
citado para prestai-as.
§ 1o. O testamenteiro poderá ser crido a respeito de
pequenas despesas de que se não costuma passar recibo, inferiores a 25$000.
§ 2°. Se a affirmação judicial fôr falsa, pagará em tresclobro o valor da despesa affirmada.
Art. 814. O premio do testamenteiro, quando não fôr
herdeiro, ou legatario, e o testador não o houver fi"\:ado, será
arbitrado pelo juiz em attenção á importancia da herança e
:lO trabalho àa liquidação.
§ 1°. O premio não poderá exceder de E %, e, sempre
calculado sobre a herança liquida, será deduzido sómente da
metade disponivel, qu:mdo houver herdeiros necessarios e
de todo o acervo liquido, nos demais casos.
§ 2°. Sendo o testamenteiro casado com herdeira, ou Ie-
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g::Ltarla, do testador, não terá direito ao premio, se o regi.men
do casamento fôr o de communhão de bens.
§ 3°. E' licito ao testamenteiro preferir o premio á
herança, ou ao legado.
Art. 815. O pagamen~ do premio não poderá ser c:ffectuado por meio de adjudicação de bens da testamentaria,
salvo se o testamenteiro fôr meeiro.
TITULO V

Da extincção de usufructo e de :fi.deicommisso
Art.. 816. A extincção de usufructo e de fideicommisso
será processada e julgacb, a requerimento do interessado,
c audiencia dos fiscaes, pelo juizo do inventario do testador,
ou, quando provenha a liberalidb.de de actos inter-vivos, pelo
~uiz do domicilio do doador.
§ 1°. Se houver impostos a pagar, antes de proferir sentença, o juiz mandar[t proceder ao c:llculo, pelo contador.
§ 2°. Se os bens houverem de ser partilhados, mandará
proceder á partilha judicial, ou homologará a que tiverem
feito os interessados, se forem maiores.
§ 3°. A avaliação, quando necessa.ria, far-se-á de :weôrdo
com o art. 737 c seus paragraphos.
TITULO VI

Da arrecadação e administração da herança jacente, bens
de ausentes e vagos
CAPITULO I
DOS BENS DE DEFUN'l'OS

Art. ~17. O juiz, a requerimento do Miuisterio Publico,
do representante da Fazenda Municipal, ou ex-offu;io, procederá, á arrecadação dos bens <los fallecidos, nos casos em que
a lei civil declara a herança jacente, e sob a guarda do respectivo <~urador serão conservados e administrados, até a
entrega aos herdeiros c successores, devidamente habilitados
ou até que sejam havidos por vagos c devolvidos á. mesma
Fazenda.
Art. 818. O official do registro chil, logo que receber
communicação do obito de pessôa que não tenha deixado
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conjuge, ou herdeiro successivel, notoriamente conhecido, nem
testamento, ou cujo testamenteiro não se n.cha1· presente,
participará o facto ao jniz competente.
Art.. 819. O juiz, em cujn. circumscripção se tiver verificado
o obi to, proccder[t no mesmo dia, ou no immediato, h arrecadação
de todos os bens, providenciando para qtw compareçmn o
<·tu·:Hlor dn ansrni PS c o pro<'nrador elos fritos <la F~1?-0nda 1\'Inttieipal .
.Ari. 820. Compn.rcecmlo o juiz na ensn dr residetwi:t <lo
lllorto, n.(·ompanhado do CS('rivfio c com a prrBcnça., on (t re-

velia, do J\linisicrio Puhlieo e do repr0sentant e da Far,cnda
:!\lnnicipnl, :1rroln,rú, os bens (1ue encontrar, fazendo-o~~ dcset·e~,-·er
em auto circumstanciado, c os confiarú. (t gmtnl:t (le 11111 dcpoFitm·io icloneo, quando ntio comparecer o enrmlor.
§ 1". 8c a nrrecadn~·:ln P o arrohment.o não se nlt.iumrcm
Plll um sú din, proecdnrú. o jni;.r, {t appm·1Í(;fío de scllos nos
bens, livros, tif.ulos de c·r·edito c papei:;; qll<' fon·m su::;rppf ivcis
ck receh<>l-os.
§ 2°. Os sellos se irão abrindo, (L propor~;flo f!lW se pmc·r'deJ· no anolamcnto, fazendo-se no auto lll('JH'iio dfl ai H'l'tllt':L
P do estado Pm CJI!C forPm ctwontrndos.
·
/uL 821. Dm:mf0. a diligcm·in, o jui7J inquirir[! ns prssôuR
que momrf'm n:1. c·asn em qne l'C'sidia o morto, <' outra~
quae:.;qw'r qw~ 1c~nham noticin (los hcns r lo~~ares onde se
arluun. intrt'l'ogando-ns ninda n. rcsp0ilo da 11:11 m:llidad<',
id:1.d0, eRtndo c filiação do fallerirlo.
Art. 822. Se const:tr no jniír, a e:xisicnein d<~ hrns fúra do
I )isf rido F(~(kl'al, r~n·(L expedir vreeatorin para :t :t.J'!'í'(':td:tr,:io
<' :t Jn:mdarh juní :tl' :lOs a.ntos, quando (k~v0hid:t. .
•\.rt. 82>L 8<~ o juiz. pe!n affiuenria de serviço, OH disütnCÜt,
rlo logur otHk se acharem os bens, não pnder acudil' promp1nmentc~ (!'~ diligencias d:t arrceadação, n•qnisiLll-as-rt ao
'ldcgado clP polici:t do respectivo districto, quo Jogo pro<·ruerfl, ~om a assisteneia de duas tcstemnnhn.~, ao anolamcnto
do~ bens c ft app(Jsiç:lo de :':(cllos, flUC s(, pPlo j 11Í;r, podc'r!io
~!'I' nbrrf o~ .
.Art. S:2l. _\ omi:-::s:1o, ou tw~ligencia., do offieial do rc~~islro, ou da audordadc 11olicia.l, scrft punida emn :t multa de
100$ a ;~oo~, imposta prlo jni:.~, e.T-o:flicio, ou sob n~presenf ::~.ç:"io
do l\1inis1c~l·io Pl!IJ]!C'o. ou do J'f'f)l'('S<'Ili:tni.P da F:t7.Pnda 1\tfnIIÍr~ipal.

-

A ri. R3G. {1]1 im:tda a :lrrrcadacfio c Puü·et;ues o~ h0ns ao
<~ttrador, o juiz mandarú. publicar 'cditaes <~Ol~l o pra.z:o de G
tur~r,es. rcprodu,;r,idos :: Y<':;,cs, de mcz a mc:t., chatn[mdo os hm·dt'Íl'o::.; c os (]IIC t.C'nham direito ú hern,nça a virem h:tbilitar-sP.
Ar!. R2fi. }'cikts as nn'rignações nceessnrius, se chegar
:w c·onltP('ÍtnPnto do jui;.r, que o finado era cstrangeim, ~er(t.
o fneto pnrtieipado ao <'on~m1 compeh,nte, sem prejuizo •h
:trrecaJuçfto : e, nfío l'Xistindo consul no Districto FNlet·nl, n
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partici1-:nção deverá ser feita ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores, para a devida communicnção ás autoridades do paiz do fa1lecido.
Art. 827. Não se fará n. arrecadação, ou cessará, estando
já começada:
I, se houver testamento e o testamenteiro se apresentar
em juizo reclamando os bens ;
II, se o conjuge sobre·vivente, ou algum herdeiro legalmente habilitado, se apresentar por si, ou procurador bastante,
fazendo egual reclamação, caso em que a arrecadação converter-se-á em inventario, que proseguirá como se dispõe no
titulo I deste livTo.
Art. 828. Não se fará, outrosim, :1 arrecadação, ou suspcn<le•·-se-á, se jú. estiver começada:
I, se o f:11lecido deixar procurador presente c este declàrar ter elle deixado conjuge, ou herdeiro, testamentario ou
legitimo, um!1 ~,·cz que assignc termo de depositario judicial
dos bens em ~·c:; poder, ou sob su:.>. ttdministraçS:o.
II, nos casos dos arts. 309 e 310 do Codigo Commercial,
nos quaes se observará o que no dito Codigo se dispõe,
nomee.ndo o juiz os administradores e o fiscal, quando só
houver credores ausentes (cit. art. 310, segunda alínea).
Nas hypotheses acima mencionadas, proseguirá a arrecadação sómente qu:.>..nto aos· bens extranhos á firma commercid, sociedade civil, ou gestão do procurador, arrecadando-se aftnal a quota liquida apurada na liquidação da firma,
ou bens, e1:;_'l poder do mandatario, sendo administrador, se os
herdeiros, ou os que tiverem direito á herança, não se habilitarem dentro de 3 mezes.
Art. 829. O juiz procederá á avaliação dos bens arrecadados, com assistencia e intervenção do curador e do procurador da Fazenda Municipal.
1\..rt.. s:~o. Feito e concluído o inventario, no pra-zo maximo de 90 dias, o j<úz rnands.r5. vender em leilão, precedendo
annuncios com o prn.zo de 10 dias, os bens moveis e semoventes,
e, por intermedio de corretor, as acções não integradas de companhir..s, quando não hcuvcr dinheiro p:m~ fazer face &s
entr~das, ou receio de depreciaçilo.
Pamgmpho m~ico. f'erfio recolhidos aos cofres do Deposito F'-lblico, o:.~ ::o B~-::cG C:o Br:::~il, o d:i..TJ.heiro, as p~àrn.s e os
met:?.es preciosos c os titulos ela divid:.>, publica.
LTt. 831. Sel·iio t~mbem depositados no Banco do Brasil
as :::cçõcs que nf;;o devam ser vendidas e os papeis pa...""ticulares, sendo estes lr.crados, para serem entregues aos herdeiros habilitados.
§ 1°. Os títulos particulares de divida, quando vencidos,
serão cobrados amign.vel. ou judicialmente, pelo curador, precedendo autorização do juiz.
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§ 2°. Os moveis com valor de affeição, como retratos de
família, collecções de medalhas e livros raros, quadros e
obras de arte, não serão vendidos antes da devolução da herança ao Districto Federal.
Art. 832. Os bens de raiz não serão igualmente vendidos,
conservando-os o curador sob a sua administração, ou arrendando-os, mediante autorização do juiz.
§ 1°. Quando os mesmos bens forem de difficil conservação, ou se acharem ameaçados de ruina, a juizo de peritos, ou
se fizer indispensavel a sua alienação para pagamento das
dividas passivas legalmente verificadas, poderá ser autorizada.
a venda em praça, precedendo avaliação e editaes com o prazo
de 20 dias.
§ ~. As vendas far-se-ão sempre por preço igual, ou superior, ao da avaliação.
§ 3°. Não havendo licitante, irão a leilão judicial, na fórma
do art. 1.045.
Art. 833. Não serão vendidos os bens, se pender habilitação de herdeiros e elles assim o requererem.
Art. 834. O juiz fará recolher ao cofre do Deposito
Publico, ou ao Banco do Brasil, no principio de cada mez, o
producto liquido arrecadado no mez anterior, computando-se
nelle não só os rendimentos que tiverem tido, no dito tempo,
os bens ad....""'l.inistrados, como a importancia das dividas activas
que tiverem sido cobradas. O producto dos bens arrematados,
ou vendidos em Bolsa, será egualmente depositado dentro. de
48 horas.
§ 1°. As remessas serão acompanhadas de guia do juizo e
da conta corrente da receita e despesa realizada no mez anterior. assignada pelo juiz, curador e escrivão.
§ ~. A estação arrecadadora entregará ao curador recibo
extrahido do livro de talões.
Art. 835. O producto dos bens arrernatados será recolhido ao cofre do Deposito Publico, ou ao Banco do Brasil,
pelo proprio arrematante, e sem que apresente o conhecimento
da entrada, além das demais formalidades legaes, não se lhe
passará a respectiva carta.
A.-t.
.. 836. As dividas passivas do espolio serão cobradas
mediante justificação, com audiencia e ass~ntimento dos interessados, ou pela ::wção que no caso eoab~r, co:1cedendo-se
a separr.ção de bens de que trata o art. 1.795, § § 1" e ~. do
Codigo Civ-il, se fôr ca.so.
As justificações serão feitas c as acções serão intentadas
perante o juiz que houver procedido 5. arrecadação, com
citação do curador e do procurador da Fazenda Muni• 1•.
c1pa
Art. 837. Sendo a divida liquida e certa c constante de
escriptura publica, ou de escripto particular em devida fôrma,
poderá o juiz, concordando o representante da Fazenda Mu•
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nicipal e o curador, autorizar o pagamento, independentemente
de acção contenciosa.
Art. 838. A habilitação dos herdeiros será p:;:ocessad!1
nn. conformidade do capitulo xm do titli.o r do livro m.
Paragrapho unico. A habilitação, todavia, serú dispensada
se os herdeiros forem notoriamente conhecidos, não se oppondo
o representante do Ministerio Publico, ou o procurador àa
Fazenda Municipal, em lhes se:: deferida a successãc.
Art. 839. Depois de um anno, a contar da conclusão do
inventario, nenhuma herança arrecadada será conservada em
poder do curador, sendo os respectivos bens entregues ú Fazenda Municipal, depois do julgamento da vacancia.
Art. 840. Os incidentes de habilitação à.e herdeims,
verificação de credores, ou opposição de terceiros, que se disserem senhores, ou possuidores, de bens arrecr,d2.dos, se1·iio
processados em apartado.
Art. 841. No caso de se não habilitarem herdeiros ào
de cujus, verificando o juiz haverem Eiào observados todos os
actos e praticadas as diligencias legaes, julgará por sentença,
com auciiencia do Ministerio Publico e do procurador da Fazenda Municipal, vacantes e devolvidos ao Districto Federal
os bens da herança jacente.
.
Art. 842. Se já houver passado em julgado u sentenç2,
devolvendo ao Districto Federal, como vacantes, os bens ch
herança, só por acção àirecta, dentro de 30 annos, ou elo p1·~::r.o
dn. prescripção dos seus títulos, poderão respectiv:.:m.ento os
herdeiros e credores pedir contra a Fazenda Municipal o
reconhecimento do seu direito hereditario, ou creditorio, e a
entrega dos bens, ou o pag&nento.
Art. 843. Os bens das heranças jacentes serão entregues
aos legítimos herdeiros, depois de pagos os impostos e ft vista
de deprecada do juiz competente, e-companhada das habilitações originaes julgadas por sentença, ficando traslado em
cartorio.
Art. 844. Trt~,tando-se de espolio de estrangeiro, observn.r-se-ão, no caso de reciprocidade, as disposições do cecrclo
n. 855, de 1851, salvo havendo convenção, ou tratado.
Art. 845. A intervenção da Fazenda ~\funicipul nos
processos de que tratam este cn,pitulo e o seguinte f:ll'-so-:'L de
a.ccôrdo com as prescrip<;õrs das leis fedemcs, ou m;:uicin;1cs.
applicavcis.
•
·
CAPITULO II
DOS BEXS DOS AFSBXTES

Art. 846. Desapparecendo ulguem do seu domicilio no
Districto Federal, sem que dclle h[tja noticin., se n5:o houver
deixado representante;. ou procW"ador, a quem caiba admi-
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nistraz:-lhe os bens, o juiz procederá. á arrecadação, na fórma
disposta no capitulo anterior e entregará os bens ao curador
de tJ,uscntes.
Paragr::.pho nnico. Tambem r<ssim proceder[!, quando o
r.usente deixar mand.stm·io, que não queira, ou não possa,
exercer, ou continuar o ma.:.'ldato .
.A.rt. 847. ~-\s autoriàades policiaes dev·em particip~r ao
juiz a auseucic. das pcssôes q;.1e se tiverem retirado das suas
C'ircumscripções sem se sabe1· do seu destino, deix:1ndo bens
desa.m]xt:·.2dos, nos termos do artigo r.ntecedent.o, penr. de
multa de 100~) a 300~~. imposta pelo juiz, ex-o:fficio, on Roh
rrl1ressntação do intere,<>sac~o, ou elo Ministerio Publico.
Aj:t. 84:8. :Fe!tn. a arrecadação e entregues os bens ao
curador, o jc:iz ma!1dará p-:.1blicar editaes com o prazo de
1 anno, reproduzidos de 2 em 2 mezes, anmmciando a arre·enclacão e convidando o ausente a tomar conta, por si, on
por procurador bastante, dos bens arrecadados.
Art. 849. A cur::tdoria do r•usente termin['., :
r, pelo comparecimento do n-usentc, on cb seu procurador,
ou r!e pcssôa que legalmente o represento ;
II, pela certeza da morte c~o ausente;
III, pela successão pro·;isoria ..
Art. 850. Passados 2 annos a eonL1r <ht data da nuhlir:cçi'io do edital do art. 848, se o p,u.sentc não tiver
deixndo procurador, e passados 4 annos, se o tivci' deixado,
poderão os interessados requerer que se lhes n.h!'a a snccessfío,
r:!'ovisoriamente.
•
.c\...>1. 851. O herdeiro, ou interessado, que requerer a abertura da successão provisoria, além da citação pessoal dos herdeiros successiveis presentes, e do curador, farft citar, por
cditaes, nos termos dos al'ts. 76 e 77, o mesmo ausente c outro~
quaesquer interessados, para Yerem offerecer os artigo!'\ de
h::thilitaçg',o, que ser[t processada e julgacb pein. f6rma est2.bPkeid!:', no enpitulo :s:m do titulo : cb livro m .
.'l:'t. 852. Passando em julgado n, sentença do habilii:s.~ão,
~~r~o os bens partilhndos eon1o se dispõe 11os atts. 74·1 :-t 7t.1S
e eni..regn·:'3 ~tos hrrdciroR, n'!2dü·~ntc c:.tuç2io, nc~ i-rrn1o~ d:t
]Pi civil.
.!\I't. S;j:i~ :\os ü:·tigos de hnbilit~.c~o, deY0 O r:;rrtcndentc
decl[trf!.r:
..
., ·
4

I, o non1c,

li, O~
(~Cl1Cl:.1.

~

Jl0J1f0.:;;

rcsidcnciR- o nroil.ssã:o do n.usente;
do llft.e C ;iU~C elos f!t1GCC:.:S01.'!'lS

fiHC

fi-

;

I\T, a su:. qut.Lli&J.de c

C:lUSi! legitin1:1 ps.r:;. n. successfio,
por não haver parente mais proximo;
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V, o facto de haver decorrido o prazo da lei sem se saber
noticias do ausente, e, assim, se presumir a sua morte.
Art. 854. A sentença que determinar a abertura da suecessão provisoria só produzirá effeito 6 mezes depois de
public.:-"da pela imprensa, mas, logo que passe em julgado,
proceder-se-á á abertura do testamento, se houver, e ao
inventario e partilha .dos bens, como se o ausente fosse
fallecido . .
Art. 855. Podem entrar na posse dos bens da herança,
independentemente da habilitação, precedendo apenas o edital
a que se refere o art. 848, os ascendentes, ou descendentes,
e o conjuge, provando a sua qualidade hereditaria.
Art. 856. Findo o prazo do art. 850, e não havendo interessados na successão provisoria, cumpre ao curador requerel-a.
Art. 857. Os direitos e as obrigações de successor provisorio
se regulam pela lei civil.
Art. 858. A successão provisoria cessa pelo apparecimento
do ausente, e converter-se-á em definitiva:
I, quando houver certeza da morte do ausente ;
II, decorridos 30 annos da sentença, passada em julgado,
da successão provisoria;
III, quando o ausente contar 80 annos de nascido e
datarem de 5 as· ultimas noticias suas.
Paragrapho unico. Apparecendo o ausente nos 10 annos
seguintes á abertura da successão definitiva, ou algum dos
seus descendentes, ou ascendentes, aquelle, ou estes, haverão
só os bens que existirem nd estado em que se acharem, os
subrogados em seu logar, ou o preço que os interessados houverem recebido pelos alienados depois daquelle tempo.
CAPITULO III
DOS BENS VAGOS E

DO EVENTO

Art. 859. Os bens achn.dos, de senhor ou possuidor ignomdo, serão entregues á autoridade policial, e, tomadas as
declarações de quem os achou, serão os autos remettidos ao
juiz dos Feitos da Fazenda MUI'icipal. que os mandará n.valiar
e entregar ao depositaria publico, ou, se consistirem em dinheiro, pedras e metaes preciosos, ou titulos, ao Banco do
Brasil, para serem depositados.
Art. 860. Feita a avaliação, expedir-se-á edital pelo prazo
de 30 dias, com intervallo de 10 entre uma e outra publicação, convidando as pessôas que se julgarem com direito
aos bens a apresentarem as suas reclamações.
Art. 861. Os editaes conterão, em resumo, a descripção
dos bens, com os camcteristicos e declarações pelos quaes se
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possa c9nhccer a sua identidade, mencionando-se as circumstancias e a data em que foram achados, ou apprehendidos,
e o Jogar onde houverem sido depositados.
§ 1°. Comparecendo o dono, ou legitimo possuidor, dentro
do prazo do edital, e provando o seu direito, se lhe entregarão
os bens, com audiencia do representante da Fazenda Mu• . 1
mc1pe
...
§ 2°. Se, decorrido o prazo, a coisa não fôr reclamada, o
juiz procederá de accôrdo com o art. 606 do Codigo Civil.
Art. 862. Quando houver fundada suspeita de subtracção
da coisa achada, a autoridade policial converterá a apprehensão em inquerito, e, quando reclamada, declinará para o
juiz a entrega, se lhe parecer duvidoso o direito do reclamante.

TITULO VII

Da nomeação e remoção dos tutores e curadores
Art. 863. Os tutores c cumdores serão nomeados na
conformidade da lei civil.
Art. 864. A nomeação far-se-á. logo que occorrer a causa
determinante da tutela, ou curatela.
Paragrapho unico. Os tutores testamentarios entrarão
em exercício depois que se mandar cumprir o testamento que
os instituiu.
Art. 865. O tutor, ou curador, antes de entrar em exercício, prestará, no prazo de 15 dias, compromisso, que será
tomado por termo em livro proprio rubricado pelo juiz, e será,
no acto, intimado para proceder 5. especialização e inscripção
da hypotheca leg:.I.
Paragrapho unico. Os bens serão entregues ao tutor, ou
curador, mediante termo, no qual serão descriptos summariamente e mencionados os seus valores.
Art. 866. Se a mãe viuva, que tiver filhos menores, convolar
a segund~ts nupcir,s,oofiicial do registro civil, sob pena de multa
de 50S a 200$, remetterft certidão do termo do casamento
no juiz compete~1te que, á vista do occorrido, mandará notificar o tu~or legitimo para assumir a tutela, ou, na falta,
nomeará pes><oa idonca pam exercei-a.
Art. 867. O tutor, ou curador, que tiver motivo para escusar-se da tutela, ou curatela, o submetterá por petição ao
juiz nos 10 dias subsequentes á intimação, para prestar o
compromisso, ou áquelle em que sobrevier o impedimento, se
occorrer depois de a ter acceito.
Paragrapho unico. Se o juiz não admittir a escusa, o
nomeado exercerá a tutela, ou continuará p.ella investido, sob
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.. &s comminações legaes, emquanto não fôr provido o recurso
Que houver interposto e feita a sua substituição.
Art. 868. Occorrendo alguma causa pela qual deva ser removido o tutor, ou curador, poderá este, a requerimento do
Ministerio Publico, ou ex-officio, ser provisoriamente suspenso
da admi.rlistração da pessôa e bens do tutelado, ou curatelado.
§ 1°. Autuada a representação do Mi...'listerio Publico, ou
n portaria do juiz, será o tutor, ou curador, intimado para,
no prazo de 10 dias, que correrá em cartorio, responder
ft :wguição.
·
§ 2°. Findo o prazo, o juiz designará, se fôr necessario,
um.a dilação até 10 dias, para a prova; e, conclusos os autos,
logo que vencido o prazo, proferirá sentença, mantendo ou
removendo o tutor, ou curador.
Art. 869. A sentença que remover o tutor, ou curador,
nomeari um outro e, n.ppensos os autos aos de inventario,
ser[! o r0movido intimado a prestar contas.

TITULO VIII

Da curatela dos incapazes
Art. 870. As pcssun.s r. quem é licito promover n. int-ertlicção dos :1.bsolutamente incapazes (Codigo Civil, art. 446),
o farão por petição motivada.
Art. 871. Autuada a petição, o juiz, em dia prévia.mente
designado, ouvirá o interdictando, o seu defensor e testemunhas,
se houver, c nomeará dois peritos paro. procederem ao exame
medico legal.
§ 1°. Se, de accôrdo, os laudos concluirem pela insanidade
mental do supplicado, o juiz decretará a intm·dicção, e dari ao
intr;rdict~ndo curador, na fôrma do art. 4.54 do Codigo Civil.
~ 2·". Semeio discorduntcs os laudos, o juiz nome::trrt terceiro medico como desemnatador.
Art. 872. Termi!1ada -a instrucçiio, o juiz ouvirá as partes,
Cfl,dn. uma em 24 horas, e decidirá, conclusos os autos, como
fôr de direito, decretando, ou não, a interdicção.
Paragrn.pho unico. Se fôr decretada a intcrdicção, o juiz,
na mesma sentença, nome~rá o cumdor, ou mandará notificnr
o curador legitimo, para prestar o compromisso da leí.
Al't. 873. Sendo a interdicção requerid::1 pelo Ministcrio
Pnhlieo, o juiz nomem·f!, um curador á lide.
,
A1·t. 874. A sentença declaratoria da interclicç:ío scr[t intimadfl. ao defensor do interdictado, ao promovente do processo e ao Ministcrio Publico, e, publicada por editaes 3 vezes,
com o intexvallo de 10 dias, produzirá 'os seus e:tieitos.

331

Ar_t. 875. Poderão appellar da sentença o defensor, o
requerente, ou o Ministerio Publico, quando por ellc promovido o processo.
Art. 876. A interdicção deverá ser levantada, provando-se ter cessado a sua causa.
§ 1°. Deduzido o pedido, em requerimento junto ao
processo, o juiz, em dia que determinar, ouvidas as testemunhas
que forem apresentadas e o curador, nomeará 2 medicos alienistas para procederem ao exame medico-legal e, se verificar ter o interdicto recuperado o uso das suas faculdades
mentaes, proferirá sentença, levantando a interdicção c fazendo cessar os seus effeitos.
§ 2°. A sentença que levantar a interdicção será publicada na fôrma estabelecida para a que a decretar c produúrá
cffcito logo que passe em julgado.
Art. 877. Se do exame de sanidade resultar que o paciente está sujeito á repetição da molestia, será levantada n
intcrdieção, mas, verificada a recahida, o cmador reassumirá
o cargo, publicando-se novos editaes na fórma do mt. 874.
Art. 878. O juiz fará remetter ao offi.cial do registro
civil, para a devida inscripção, cópia da sentença que decretar
a interdicção e da do seu levantamento, quando passarem em
julgado.
Alt. 879. Estão sujeitos ás disposições referentes á interdicção dos incapazes por insanidade mental os surdos-mudos,
que não tiverem educação especial.
Art. 880. A interdicção por perturbações mentaes, reresultantes do abuso de toxicos, será requerida com citação do
nterdictando, nomeando o juiz curador á lide, quando promovida pelo Ministerio Publico.
Na petição inicial, fará o requerente a exposição circumstanciada dos factos e indicará as provas em que se basêa o
pedido.
Art. 881. Citados os interessados, mandará o juiz~
proceda a exame de sanidade no interdictando e, em seguida.
o interrogará e ouvirá as testemunhas que forem apresent~tda~,
Apoz tt inquirição das testemunhas, o juiz assignar:1 ao interdictando o prazo de 5 dias para defesa, concedendo-lhe, se a
requerer e fôr necessaria, uma dilação até 10 dias para prov:.t.
Art. 882. Verificada a incapacidade absoluta e permanente, ou relativa e temporaria, do interdictando para os acto:;
tla. vida ciVil, decretará o juiz a interdicção e deferirá a curatela,
plena ou limitada, de accôrdo com o exame, fixando, no segundo
caso, ::ti:l restricções de capacidade ::t que ficará sujeito o interdictado.
O cura.dor prestará compromisso e a sentença será publicada na iórma do art. 874.
Art. 883. A interdicção do prodigo será do mesmo modo
requerida com citação do interdictando, expondo a petição
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circumstanciadam.ente os factos indicativos e reiterados de
dissipação dos proprios haveres.
Al't. 884. Finda a inquirição, abrir-se-á vista ao requerente
e ao requerido, por 5 dias a cada um, e, conclusos os autos,
concedendo o juiz, quando necessaria, uma dilação até 10 dias
para prova, vencido o termo, proferirú. sentença, decrE'tando,
ou não, a interdicção.
Art. 885. Decretada a interdicção, o juiz nomeará um
curador provisorio, cujas funcções se tornarão definitivas se
a sentença fôr confirmada em recurso.
§ 1°. A curadoria provisoria e a definitiva são restrictas
aos actos patrimoniaes de que trata o art. 459 do Codigo Civil.
§ 2<'. O curador prestará o compromisso de bem desempenhar as suas funcções.
Art. 886. Não sendo interposto recurso no prazo de
5 dias, ou sen<io confirmada a sentença, será ella publicada
por editaes como se dispõe no art. 874, sem prejuízo das diligencias que poderá requerer o curador provisorio, no interesse
de acautelar o patrimonio do prodigo.
Art. 887. A interdicção poderá ser levantada por meio
de requerimento e prova de ter o prodigo readquirido capacidade para a administração dos seus bens, ou de não mais
existirem conjuge e ascendentes, ou descendentes. legítimos.
Art. 888. Para o levantamento, serão sempre ouvidos o
curador e o Ministerio Publico, e a sentença que o decretar
será publicada na fórma do art. 874.
Art. 889. Se a prodigalidade resultar de desordem das
faculdades mentaes, será o prodigo submettido a exame medico-legal, para os effeitos da interdicção por incapacidade
mental.

TITULO IX

Da emancipação por supplemento de idade
Art. 890. A emancipação de menor, que tiver 18 annos
cumpridos, será requerida com citação do tutor e do Ministerio
Publico, para, em dia e hora designados, assistirem á justificação, em que o requerente provará ter a capacidade necessaria para reger a sua pessôa e administrar seus bens.
As testemunhas poderão ser apresentadas e inquiridas,
independentemente de citação e da assistencia dos j usti:fi~
cados, quando reveis.
Art. 891. Feita a prova da idade e inquiridas as testemunhas, o juiz ouvirá, dentro de 5 dias para cada um,
o tutor e o representante do Ministerio Publico, .que poderão
impugnar c provar por testemunhas a falta de idoneidade do
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menor1 em prazo que o juiz designar e que não excederá de
5 dias:
Paragrapho unico. Se o tutor, ou o Ministerio Publico,
houver produzido allegações e provas, o menor será ouvido
a respeito.
Art. 89:2. Em seguida, o juiz decidirá como fôr de direito.
Art. 893. A sentença que conceder o supplemento será
enviada por cópia ao registro civil para ser inscripta, depois
de expedida :.1 provisão de emancipação.

TITULO X
Do supprimento de consentimento
Art. 894. Aquelle a quem fôr recusado o consentimento por
exigido para a pratica de qualquer acto, poderá pedir ao
juiz que o suppra, requerendo a citação do recusante, para, em
um triduo, deduzir as razões da recusa, sob pena de ser judicialmente feito o supprimento á sua revelia.
§ 1°. Se o citado não comparecer dentro do prazo, ou
não allegar as razões da recusa, o juiz decidirá como fôr
de direito.
§ 2°. Se o citado apresentar as razões da recusa e pedir
dilação para a prova, o juiz a concederá até 5 dias, se necessario fôr, e, findo o termo probatorio, proferirá a decisão.
Art. 895. Supprido o consentimento, passar-se-á o competente ;1lvará, em que será transcripta a sentença.
Art. 896. Tratando-se de tutor, ou curador de orphãos,
ou interdictos, será ouvido o Ministerio Publico.
Arl. 897. No caso de supprimento do consentimento
de pessôa que·esteja ausente, o juiz decidirá com citação do
Ministerio Publico, dispensada a da parte.

1 e1

TITULO XI
Da especialização das hypothecas legaes
Art. 898. A especialização das hypothecas legaes, para a
inscripção e validade contra terceiros, será requerida pelos responsaveis, que deverão declarar o valor da responsabilidade e indicar o immovel, ou immoveis, sobre os quaes se
constituirá especialmente a hypotheca.
Paragrapho unico. A petição será instruída com o documento em que se fundar a estimação da responsabilidade
respectiv~>
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e. a prova do dominio, livre de onus, dos immovélS offerecidos •
em garantia,- na fórma do artigo antecedente.
Art. 899. Autua~ a petição, o juiz ordenará o arbitramento do valor da responsabilidade e avaliação do immovel,
ou immoveis, indicados pelo responsavel.
Art. 900. Não carece de arbitramento o valor da responsabili!iade nas hypothecas legaes em favor:
I, da mulher casada, para garantia do dote, que será
o da estimação constante da escriptura anLe-nupcial;
II, da Fazenda Municipal, nas fianças prestadas pelos
responsaveis, em que o valor da responsabilidade será o das
mesmas fianças.
Art. 901. O valor da responsabilidade, para a especialização das hypothecas legaes dos menores e pessôas a .elles
equiparadas, ~erá calculado, tendo-se em attenção a import'ancia dos bens e dos saldos provaveis dos rendimentos
que deverem ficar em mãos dos tutores e curadores até
findar a gestão, ou administração da tutela, ou curatela,
não computado, porém, naqueUa importancia o valor dos
immoveis.
"\) Art. 902. Arbitrado o valor da responsabilidade e avaliados os immoveis, o juiz ouvirá os interessados, concedendo-lhes um termo de 48 horas para dizerem:
·
I, sobre o valor da responsabilidade ;
II, sobre a avaliação e qualidade dos immoveis indicados
para a constituição e especialização da hypotheca.
Art. 903. O 'juiz, em vista da~ allegações dos interessados, homologará, ou corrigirá, o laudo. dos peritos.
Art. 904. Se achar livres e sufficientes os bens designados, julgará por sentença a especialização e mandará que
se proceda á inscripção da ·hypotheca, declarando o valor da
responsabilidade, o nome do responsavel e descrevendo os
immoveis com menção do nome do seu proprictario.
Art. 905. Se achar o juiz que os immoveis não são livres,
ou não são ·sufficientes, e tiver o responsavel outros bens além
dos designados, mandará que sejam avaliados.
Paragrapho unico. Feita a avaliação dos immoveis indicados pelo juiz e sendo elles sufficientes, julgar-se-á por sentença a especialização, e mandar-se-á que se prooedn. á incripção da hypothec~.
Art. 906. Sendo insufficientes os bens indicados e avaliados, e não tendo outros o responsavel, o juiz julgará
improcedente a especialização.
Art. 907. Independe de intervenção judicial a especb~
lização da hypotheca legal, se o interessado, sendo capaz, a
convencionar com o responsavel, por escriptura publica,
Art. 908. A avaliação dos immoveis situados fó~:a do
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Districto Federal será feita por precatoria, e devolvida esta,
serão ouvidos os int.eressado'3.
Art. 909. Julgada a especialização, dar-se-á ao interessado
o respectivo instrumento, que só conterá a sentença do art. 904
e a decisão do recurso, se houver.

TITULO XII

Das subrogações
Art. 910. Nas subrogações de bens inalienaveis, o inte..
in<licar(t. em sua petição os bens que pretende alienar,
P aquelles que pretende adquirir, ou pelos quaes se propõe a
permutar os inalicnaveis, f'Xhibindo os respectivos títulos e
expondo o~ fundanwntos do pedido, acompanhado da prova
snfficiente.
Art. 911. Autuncla a petição, verifleando o jui;~, sm· caso
de alienação_, mandará avaliar os bens que se pretende alienar
e os que o requerente se propõe a adquirir, ou aquelles pelos
qnaes pretende permutar os inalienaveis.
Art. 912. Feita a aTaliação, o juiz, ouvidos os interessados e o ~1inisterio Publico, nos casos de intervenção necessaria,
dentro do prazo commum de 10 dias, que correrá em cartorio,
c~oncederá, ou negará, a autorização, dentro de igual prazo,
passando-se, quando a conceder, o competente alvará.
Art. 913. Se fôr concedida a autorização e effectuar-se
a venda, o juiz nomeará corretor, se se tratar de títulos vendidos eni Bolsa., ou um fiscal, que receberá o preço e procederá á compra elos bens, para os quaes passará o onus ; fiscal
este qne ficará sujeito ás responsabilidades c penas de depositaria judicial, emquanto não prestar de tudo contas em
jnizo.
No caso de simples pennuta de bens onerados por livres,
será o requerente autorizado por alvará a outorgar a respectiva escriptura de permuta, ou de simples gravação dos
1>ens, se uns e outros forem do requerente.
Art. 914. No caso de desapropriação, a indemnização
re~pectiva será applicada na acquisição de immovel, ou títulos
ele Divida Publica, nos quaes ficarão subrogados todos os
onus da coisa desapropria< la, observando-se o disposto no artigo
:m teceden te.
Art. 915. No easo de sinistro, far-se-á a subrogação no
immovel que fôr adquirido eom o preço da indemnização paga.
pelo segurador.
l'<~ssado
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TITULO XIII
Da venda, arrendamento e hypotheca de bens de menor, ou
incapaz
Art. 9lü. Para venda, arrendamento, hypotheca, ou
qualquer oneração de bens pertencentes a orphãof' sob tutela,
e a interdictos, o tutor, on o <'nrmlor, conforme se tratar de
tutelado, ou curatelado, pedir h por escript o autorização indiciai, expondo os fnndan1~ntos do pedido n prnduzindo as
provas que ti \·er.
Art. 917. O juiz ouYirft solm· o pedido o l\1inistcrio
Publico, o menor de mais (1(~ 1n nmws, o ineat !:tz, se puder
prestar csclareeimentos, 011, se julgar necessario, qualquer parente do menor, ou do interrlieto, que pot· dle mostre interesse.
Art. 91R. OuvidoH os intnr<'Rsados (' aprel'indn. a prova,
o juiz, se verifiear a eom'enimwia do pedido, f'Oncederá a
autorização sendo 0.'3 bens, no caso de venda, ou 1 lc nrrendamento, postos em hasta })llh1ie:J, fpitn. a avaliaçfio.

TITULO XIV
Da venda e oneração de bens dotaes
Art. 919. Para a ve1Hl:t, ou paru, a oneração dt~ hc~ns dotaes, o intc'rcssndo pcdir(t :lllioriz:H;fío judieia1, justifienndo
desde logo o sen pedido.
Art. !l20. O jniz ouvirá sohl"<' o pedido o l\lini:-:tNio Publico c se o julgar pro('(~dent.e, ú vi:..:tt:t da~; nt~Jí<··-· r· provft~
produzidas, concederú n :mtoriz:tç:1o, rn:tnd:tndo. r·n: :-:Pç:nida,
pmecclcr á avaliação elo~; henH.
Paragrapho unico. A a \·ali:t<;ão, nPS:-!() caso, r·ou1o nos dos
eapitulos prcccd<~nks, :..:n(~ fei1 a pdo a\·:di:Hlor 1 lo jltÍ7.0 e o
do 1Vlinistcrio PubJico.
Art. 921. Nos c~1sos dos n~. v, Vt c vn do :uI. 2U~) do
Codigo Civil, o JH'<'ÇO f:crá appliendo c1n outros hr•Hs. no:.: quaes
ficará subrogado, obsf'rv:tndo-sc no processo as disposições
do titulo XII deste livro, no qne fon'm applicavcis.
Art.. 922. A vendn e a oneração tlos h<'n:S doi.:lcs far-se-á
em hasta pnblicn, prceedendo PditaP~.

TITULO XV

Da habilitação para casamento, dispensa d<' proclamas e
opposição de impedimentos
Art. 92a. As habilitaçõPs pa m nasanwn to, :1 dispensa
de prochnuu·~ c a opposiçfío de impeditn<'JdO" ~·fío n~~~ulada8
pela lei civil.
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Art. 924. Além dos documentos mencionados no art. 180
do Codigo Civil. deverão Ofi intereRsados apresentar attestado
de residenciu firmado pela autoridllde J10licial, se o exigir o
JVrinistcrio Publico.
Art. 92!'5. Af> justificações que, para prova, requererem os
interessados serão feita:'i C i !lll citação do Ministerio Publico e
j 1~Igadas pelo juiz.
<) Ministerio Jlublico deverá acom}nt.Hhar os processos
de hal~ilitaçfío C\ n~qnerN o que f{q· eoJn•c•nir'lli<' !t regulat·idadc do~ Jm•:-;ntos proecsso~ .
.Art. 92G. P:1L1 a dispc•JJSa de prochtut:ts, no:::: e~u.;os em
qnc a pc·nniltc\ o < 'odiç,o Ci·dl, os eontrahcntcs deduzirão em
petição dirig.ida. ao jui;~ os motivos jusLifieativos dn urgenciu
do neto do cns:m;ento, provando-o~ desde logo por documentos,
ou t~·:·;ic·tnllllh:ls, ou\'id:~:-; <'0111 c~it:lçfío do l\Jinistc·rio Puldieo.
Parag;rapho u11ieo. Qua.1.do o motivo se l'nnd:Lr em crime
contra n honra da umlher, a dispenHn dos prodanms f'crá
precedida (h :tudietwi:' do~ eontntheni ~·~~, S<·parad:uncntc, em
~~<'t~redo d<~ jnsti<;:1.
,, Art. 02i. Nos ea.~amc~ni o·-; celebrados em imminente risco
de vida, ~;c~m a presença <h autoridnde compcteJlte, os depoimentos das 1(':<I <·mnn1m~ serão requeridos e reduzidos a
i <mno dentro de um iriduo, pela fórm:t das justificações
~:Yuls:u·~, f' vroeedc·ndo o juiz ús neecssarias diligencias para
\·erifie:n· H' os eouLI':i-hc·nü·~; podiam ter :;:e habilitado 11a fórma
eommum, dceidirú afin:tl, precedendo audiCiwia dos interes:-~:l.dos qw· :1, n·qw~r<'l'<'lll, no prazo dn 10 dia8.

TrrULO XVI
~)a

transeripçü.o de tit.ulos r.onstitutivos do bem de f a

lia

Art. !128. Apreseni ndo o instrumento publico constitutivo
do bem le f:nnilia, o offieial do registro de immoveis,
depois de lançar HO proi oeollo a rPspeeti va nota, o fará publicar, f'm resumo, 1wra imprensa, mencionando no edital o
I'OlllP, JJai uralicbdc <' profis~ão do instituidor, a data do in.~trmncHI.o e o ! abclli:lo qlle o fez, a situação c os earneteristicos
do immovel, P nw reando o prazo de 30 dias para as reei a': 1:l(.~üc•s thquPJies qun sp julgarem prejudicado~.
A ri. 929 .. 1 keorrido <'~'~<~ prazo e w1o haYendo reelaJit:'~·:1o, o offit'hr dTc·etuarú, o rPgistro pel:t t.J·auReripção verbo
,:,/ vcrlium do tihtlo, fa;/,cmlo, em :)cguida, as neeessarias indil'<t~·ücs nos compdciJÜ•s livro'.;, archi\·ando o exemplar do jornal
<~'!I qw' honver f> ido fe i ta a publicação, c restituindo (L parte
<' ins(niiii\'ldO c·on1 :1 nota cl:t inseripção.
<
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Art. 930. Se alguma reclamação fôr apre~t·tttada dentro
dos 30 dias do edital, o official, findo o prazo, a archivarú. e
sobrestará no registro, devolvendo o instrumento á parte
cont a nota de ter sido o registro suspenso, c túpia anthenticu
da reclarnação feita.
Art. 931. O instituidor poderá recorrer ao juiz competente, que decidirá da procedencia, ou improcedcneia, da re<}]amação, determinando, ou não, a irauscripçflo.

TITULO XVII

Do desquite por mutuo consentimento
ArL 932. O desquite por mutuo eousentiwcn1 o ~cr[t requerido por ambos os conjuges, ou a seu rogo, se Hão :-)Onberem,
ou uão puderem escrever, ~cndo a pclição inslrnida eom os
seguintes documentos :
I, certidão ele casamento realizado mais dr~ 2 an!JOS
antes c do contracto ante-nupeiaJ, se houver ;
II, dccln.ração dos bens do easal c da re:-;pl'el i va partilha
que houver sido accordada;
III, declaração das clausulas do accônlo que hotl\Tl' r-;ido
feito sobre a guarda dos filhos menores, se houver.
IV, declaração du. contribuição qun houver f:lido ajustada
para criação e educação dos filhos, c dn. lH'nsão alimcuticia
do marido á mulher, fie eRta I1ão fiear eom hv11:-: snffieieutcs
para se manter.
Paragrapho unico. As assigna.turas a wgo do~ eonjugl':-;
serão rcconhceiclas por tah('llião, 11a data c·rn qtr<~ houvcn'lll
sido feitas.
Art. 933. Apresentada a petição em devida fónw~ c
comparecendo os conjugeR, o juiz os ouvirú, sep~11·adamente,
sobre as causas do desquite, e 1hPs fixará um prazo de 15 a :30
dias para voltarem a rat.ifit'ar o pedido. ~e rwlk houn·rem
insistido.
§ 1°. Decorrido o 1 prazo, SP antlJüs o:-; c·(mjugc:::; ratificarem o pedido, o juiz farú. autuar e distribuir a petição e
documentos apresentados c reduzir a termo ns declarações que
houverem feito; e dentro de 5 dias, ouvido o lVIinisterio
Publico, homolo~arú o :.weôrdo, por ~c·nt<~rH;a, da qnal appPllarú

ex-officio.
§ 2o. Comparecendo os coHjugcs 110 prazo fixado, se . porventura, retrn.darem o pedido, o juiz lhes restituirá a petição
c documentos ~l.presentados, ou, se um ddles sómente se
retractar, u pstc farú entrcgn de taeH pe<.~aR, na prP:'.'ença do
outro.
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Art. 934. Homologado o accôrdo e não provid:1. a appclbção ex-ojficio, n:1. qual tão sómente verificará o tribunal
od quem haverem, ou não, sido observados os requisitos c formalicladPs lcgars, avcrbar-sr-á a sentença no registro civil, c
tambem no de immovcis, qmmdo bens desta natureza se
acharem eomprPlH'tulidos na rcbçno e partilhfl, dos hPnR do
ea sal.
Art. 935. A homologaç~ão definitiva do <lPsquitc por
mntuo rons~>ntinlf'n I o ter h a nwsma. antorid:Hlc c pffeitos dn.
sentença. do <ksquii (' judicial, rdai ÍYamcntc (ts clausulas do
:JCr,ôrdo f~oncNnen( P ú guarda dos filhos, quotas para a Rlla
('t·ia.ção P cclu<"~IÇfíO c pensões alimeni iein.s h nmllwr.
Art. 0:iG. A l'neonciliação elos conjugcs serh reqnPrida e
recluúda a termo por am hos assignado: sendo por sentença
rest~lhPkeich a soeicdade eonjugnl, nos mPsrnos 1-Prmos em
q11P llotl\'Pl' sido eonsiii11icln.

TITULO X VIII

Da dissolução e liquidação das sociedades
.\rt. !)37. A dc_•cl:t.ra.çfio, ou n Lleerctação, da. dissolução de
,...:ocieclade civil, on merra1dilJ nos casos previstos na lei, ou no
eontracto sociaL podrmt :-;er requeridas por qu:dqner int.eI'<'Ssado, para o fim dn sn:t liquidação judicial.
Art.. 938. A pd.ição inicial será fundanwntada P instruída
('Olll o insi runwnto do contrarto social, ou ('om os estatutos.
§ 1<>. Nos ca.sos de dissolução de pleno direito, o jnir. onYirú os interessados 110 prar.o de 48 horas e decidirú.
§ 2°. Nos casos dP dissolução promovida contenciosament.e,
apresentach !1. pdição Pm (kvicb. fôrma, o jniz, ouvinclo os intep;;;sados llO pr~tr,o de I) clias P 1 achando provadas as allegações
elo requereni.f', ao qual podPrh ser concedida, se ftw necPssario,
ttnm dilação para. a JWOYa até 10 dias, profcrirú sentença.
Art. 030. Se o juiz declarar, ou decrPtar, :1. dissolução, nomearft, na mesma s(',ntençn, liquidante a pesstm. n quem pelo
contracto, pPlos ('Sf n fnfo:-:. on pPla, lPi c·ompetir operar a. sua
liquidaçfio.
§ 1''. ~(' o eon t raeLo, o~.; est:d.ntos, on a IPi nada dispuzercm
a re:"pcito, o liqnidant<: ser[L <'scolhido JH'los in I ''I'PRsados, em
:11Hlicnei:1., previamf'lliP I'OIIV<w:ulu.
A clec·Íi-<fto SNi't. tonwda por maioria dos presentes,
~~ompntac h pdo (~npil al dos ~ocios que V1>Ütrcm <', nas Rociedacles <lc~ capital varia.vcl, naquellas em que houver divergencia
sohrP o capita.l d<' cada socio c nas ele fins não economicos,
pelo numero de soeios presentes, 1Pnclo os su~cessorcs de
(::uln, Horio apetHJ.$ 11111 voto_
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§ 2°. Se forem tão sómente dois os socios e divergirem
na escolha do liquidante, serft ella feit~t pelo .iniz entre pesst•as
extranhas á sociedade.
§ 3°. Em qualquer caso, porém, estando os interc~Rados
de accôrdo, poderão indirfl.r, em petição, o liquidante, <lir-:pensada a audiencia.
Art. 940. Nomeado o liquidante, dentro de 48 horas
deverá assignar o respectivo termo c, não comparcceiHlo, ou
recusando a nomeação, o juiz nomeará o immcdiato em votos,
ou um terceiro cxtrnnho, (':1~0 fi<' .ia ignahneni c pu r aquclle
recusada a nomeação.
Art.. 9-tJ. Se houver fundado receio de rixas, ('l"Íill(~~, <'Xt.ravio, ou damnificaçõcs, de bens soeiaes, po<!crú. o juiz, a
requerimento do interessado. r !eercta.r o sPqnesim dm; h('m:
sociaes e nomear <lepositario ('xt.rnnho p:tr:' :tdntÍtlisir:tr os
bens, aU~ qw' seja nomPado o liqnid:lltiP.
A ri. !H2. O liqnidanü~ d<'vNú :
I, formar o invent.n.rios dos bNts <' !Pv:wtar o b:d:tllÇO
da soeiedadc nos 15 dias imtnPdiatos ft su:t nom~·:l(;:lo, pr:tzo
quo o juiz poderá prorogar por motivo justifieado;
II, promover a cobranç~t das dividas uctivas <' p:tgnr as
passivas cPrtaR c cxigiveiR, rcela11mll(lo dos r-:oeiof' os fu11dos
necessnrios, quando insufficiPntPs os da enixa, nn proporçfio
clP suas quotas na. socicdndP;
III, vender, preecdenflo autorização do juiz, o~~ bens de
faeil deterioração, ou guarda dispendiosa, e os quo f-'(' fir,cn'm
nceessarios para os Pncargo~: d:t liqtti<la~~ão~ qu:mdo l<'ellfi:t.l <'lll
os socios supprir os fundos necessarioR a que Rfio ohrigados;
IV, praticar todos os a('tof: conscrvn.torios d<r-' direitos
ela sociedade, representando-:& :1etiva c passiYament<' <'lll 1odas
ns ncções que interessarPm fL liquifbção, pockndo para cm::e
fim contrnctar advogado, com autorização do jtli/;: JH"<'eeclida
de audiencia dos socios, e os nmprqntdos qtH' se fiz<·rem twec•ssarios ao serviço cb iiquidação, devendo juntar ao r<'qtwrimcnto de autorização a minuta dos contr:wtos;
V, apreRcntar, mensa1mentu, on <'lll qunlqm·r Ü'tnpo qnc
pelo juiz fôr determinado, um halam·Pt P do p:-:1 :1 do d~t liquidação e communicnl-o n.os soeios ;
· VI, propôr n forma d:t. divisão, ou p:uiilha, 011 do p:tgarnento dos socios, quando ultim~!(h a Jiquida~~fio, acomrwnhada a proposta de um relatorio roJ•I't'rlH'Ili (' :i oS :1cioc: e
operações por ('lle pratic~v.los;
VII, prestar contns de ::-;na g('f-!tão, 'lUando tcnninn.do~ os
trabalhos, ou f<)r dcRtituido do Pxen:inio dnf' funeçüc;:.
Art. 943. Os Jiqnidani.eR podNfío f-!1'1' d1•:<ijluido< cx-otfiáo,
ou a requNinwnio de qnalqn0r dos irdm·(·f'~:tdo~~, ~;~· faltaretn
ao cumprinH'nto dos seus deveres. :-:p rdnrd:tn'n1 injttf:1ifi<':\<hnwnte o andatnPlÜO do proc•(•...:so, ~'I' pro<·<·dt·r~·nt ('OIIt dolo on,
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má fé, ou quando i i verem interesse contrario no dn. liqni(hçfio.
Art. 944. As reclamações contra a nomeação c os pedidos de destituição do liquidante serão processados c julgados
11a fórma dos arts. 7f>4, parngrapho unico e 755, ~ § 1o c 2°.
Art. 945. Feito o inventario e levantado o balanço,
serão os interessados ouvidos no prazo commurn de 5 dias,
decidindo o juiz afinal as reclamações que forem feitas, se as
comportar a natureza do processo, ou, no caso contrario, rc-·
mcttendo os rcelamantes para o juizo contencioso.
Art. 94G. Apresentado o plano da partilha, sobre elle
dirão os interessados em um prazo commnm de G dias, que
correrá em cartorio, c, no mesmo prazo, dirá o liquidante
sobre as reclamações que lhe forem oppostas.
Art. !H7. Vencidos os prazos do artigo antecedente e
l'onelusos os au I os, o juir. appmvará, ou não, o plano df~ partilha,
homologando-a por f)l~lltem:a, ou mandando procf'dcr ao respectivo cn lculo, depois de decidir as dnvi(las e reclamações
suscitadas pelos interessados, por fórma a não contra.vir ás
r·onvençõcs so<~iacs, nos limiles c termos das disposições legaes.
Art. ~HR Bm qualquer caso, se a impugnação feita pelos
interessados exigir prova, o juiz conceder-lhes-h a dilaçff,o nc('Cssaria.
Art. flLJ!J. Ao Jiquidank c:~tranho o juiz arbitrará a commissão de 1 ~~ a !) c~, sobre o activo liquido, attendendo á importancia do acervo social e ao trabalho da liquidação.
Art. flf>O. NiTo se di~solvcndo a sociedade por morte
de qualquer dos soeios, serão exclusivamente apurados os
haveres do socio premorto c pagos os seus herdeiros, ou successores, pelo modo cstah('lecido no contracto, ou qnc fl)r proposto
c acceito.
Paragrapho unico. Apuradas as quotas do socio premorto,
:-::erão levadas ao inventario, para a respectiva partilha.
Art. 951. A liquidação de firma individual f:u-se-ú, no
.i 11izo onde fôr requerido o inventario.
Art. 9f>2. A dissolução e liquidação de sociedade anonyma
regular-se-fio pela reRnPf't.ÍYa 1ci, observadns as disposições da
lei n. 2.024, d(' 100ft
Art. 95:3. A dissolução de sociedade civil com personalidade juridica ::;erá decretada por acção summaria, mediante
denuncia de qualquer do povo, ou do Ministcrio Publico, quando
a mesma socieclndr· pnnnovf:'r fins, ou se servir de meios illicitos,
oH immoracs.
Art. 054. J\ divisão c n rnrtilhados bens soeiaes serão feitas
1'0111 observnn('i:J. dn~ n'grns que regem n pari ilhn dos bens
1h herança.
Paragrapho unieo. Us bens que appareeercm depois de
j 1tlgadn a p::u'tilha serão sohn~pa.rtilhados, por meio do mesmo
pt·o('PSf:n ~~st nhPl<'eido p:tra :1 partilha oos bem:; da herança.
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Art. 9.55. Não sendo 1nercant.il a sociedade, ou se o liquidante não pertencer [L sociedade mercantil, os dinheiros pertencentes á liquidação serão recolhidos ao Ban<~o do Brasil,
donde só serão retirados por alvar(t do juiz, ptrn. terem dm~tillt,
declarado.
Art. 95G. Não havendo contmcto, ou instrumento da
constituiçfio da s0ciedade.. pelo qual se regulem os dircit.os <'
obrigações dos socios, a dissoluç:lo judieial dPvcr(l ser reqtH'rida pela fúrmn. do procPsso Rum mario <' n sw1. Equidnçi'i' 1
ra.r-sP-á, nn f'XP('UÇão, pPlo modo I'St nh'l(•('id,) 11("-d,. j! Lu lo.

TITULO XIX

Da approvação dos estatutos, da annullação dos actos
administradores e da extincção das fundações

do~

Art. Hf>7. Os estatuto~: daR fundações serão snjci1ns :'t
npprovação do Procura<lor Geral <lo Distrieto Federal.
§ ln. Re a approvaçfí.o fôr rceusa.rla~ qualqurr interessado
poderá recorrer ao juü~ de direito do eivd quP, ouvido o
~1inistcrio Publico no prazo de ;j <lias, <keidirh no nwsmo
prazo, podendo mandar ineluir nos estatutos clisposi(,~fí<'s qnc o
ponham de aecôrdo com n intenção do instituidor.
Art. !)!)8. As acções parn. :mnnllaçfi.o dos [Idos do:-; administr:tdores P para a exti11eçfío da~~ l'nndaçõ<'R :~PriTo p1·opnst.fl$
perante o juiz de direito do c~ivd e prol'<•<:::-;:1•l:t.:! ",itd,~:t(h~ nPh
fórmn do proresso snmnmrio.

LI\TJ~O

VJ

Das execuções
TITULO UNICO

Da ordem e fórma

d~J

execuçü.o

CAPITULO I

no

JNGRE~SO DA

!<:XECP ÇÃO

Art. f)f>9. Srrvem de base á exePu<,~ão ns sPntcnças pasS9.das em julgado, e aquelhs f~m qnP o n'r~llr:-:o i nf <'rpo~fo n:lo
tiver Pffeit.o f1t1!=!pcnsivo.

.\I:Tf)S

no

PODEH EXECVTIYO
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Art. 960. f~ competente para a execução rla scntcnçn. :

I, o juiz da acçã.o ;
O 00 f Ôro da Rituação dos benR, DOR Cfl,ROR elo arfi. n7:1.

Jl ~

ArL !l61. A execução compete :
I, ú parte vencedora, ou a sem; herdeiros ;
li. ao f;Ubrogndo. C0Rsionario, ou succcssor a titulo mll-

\ <'rsa.l, nu Ringul:n.
Art. !lG2. S<'. pasRada em julgado a cond0nmaçfío em
quantia e0tta, a pnrk vencedora não promover a execução
dentro d<' 2 mezP~, contados do dia em que a s0ntençu
pass011 em julgado, poderú, a parte vencida fazer citar o ven<~edor para instaurar a PX0<~ução no prazo dP 10 dias, Roh pena
dP não eorrcrem o~ jnro~ da rnúra rl'ahi por dP:lJlt.P, at.P q1w
<P,in a <'X('<'UÇ:lo promovida.
Paragrapho unico. Pn'c<~derá {t eiiíaçi"i.o o depo~ito dn, importancia d:t con(kmnação, accrescida de quantia snffieient.c
pnra col ,rir os juros <~ custa~ futuros, Rob proteR1-o <In Pmbargós
P dn sp lPvantar a :-:omnm PorrpspondPntP aoR juro~: (' <'11R1ns
:1 :t.C<'I'0FWf'l'.
Art. DG3. E' <'xcquivel a sentença contra:
_I, :t p:triP ''<'ll<'idn. srns hC'nlcimR. ou stJI'('f'~smc~ nni\·NsarR ;
Il, o fiador :
III, o ~1H'f'(·~:-;o1· ~ill.!.!:llhr. sendo n a<'çfio real. ,. o (•hrnnado
;, :t.utorin:
I V, o .'~o('io. u:~ I'Oitl"llnnid:vlc d:t. ki <·ivil f' <·ontmereial;
Y. os qw~ <h ·U"m o;;;: 11nns <~lll nonw do vencido, ou
<lclle os n'eeber:wl :1 titulo prceario, como o <l<~pm~i1 ario. o
J'('ndeiro, o inquilino. qu:mf.o a cssPR hf'ns RÓmcntc;
VI, o <~OHlprndor, ou possuidor, de bens hypothccndos,
on alienn.doR, C'm fraude de execução c, em geral, todos OR que
recelwm :t ('fi 11s:t do \·Pn(·ido, eomo o ('(lHJpr:H lo r da hPr:mça:
VII, a mulhN <'asada, nos casos em que os seus lwns
proprios~ ou n sml nwiação, estão sujeitos ás dividas.
Art. 9()1. A (~X('euçfio inicia-se, ~oh pena de nullidadc,
pela f'ita(:ão pessoal do enndemnado.
Art. 905. A <~x.ceução d:1 sentença pnsRa< la <'In julgado,
:o:;endo liqui(h n eond<'mwtção, instaura-se por simples mandado
nsr-:;ignado pelo juiz. no qn:ll spr(t. tr:t.JlS('l'ipt:t :1. ~<~ntf'nçn f'XPqnPndn.
ArL ~)()(i. Rrndo iJliquida n (~ondemnaçfio, pr·o~f~der-~e-rt
preliminarmerd <~ :.1 ~·11:1 lionid~lçiio~ n:t fónna do f':tpitulo 11
dPf-lle titnlo.
·
ArL nn7. A exccuçiio, nos casoR de J'C('Ill'SO sem ('ffcito
suspf'nHÍHl, insi.[lurn-~e por meio de carta de ~entença, P\l r:tl,idfl 1lc1" :11JfnH fH'lP l'f'i('J"Í'>:rio e :l~~ign:1dn pf'JO jnir,.
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Paragrapho unico. A carta de sentença deve conter:
I, a autuação;
1.1, a petição inicial e as procurações do autor c do réo ;
III, a contestação;
IV, a sentença e as provas em que se fundar;
V, o termo do recurso e o despacho de seu recebimento.
Se tiver havido habilitação, a ('fll'Í a df'Ycrú f'Older os
resnectivos artigos e a sentença.
Art. 9G8. A sentença deve ser executada fielmente, sem
ampliação, ou restricção, do que ordena, dPchrn, ou fietcrmina.
Art. 9!i9. Considernnt-:3f' alif'nndos os hem.! f'lll frn.wl0 d:-t
execução:
I, quando sobt·f' elles (-: mo\·ida aeçfín real, ou reipcrsecutoria;
II, quando a alienação fôr feita depois de prntest~vln o
titulo excquendo, nos casos de aeção executiva.;
III, quundo jft houver i nsf'ripçüo de p0n h ma, :llTr.~f n, o ti
scqtlestro;
IV, quando o adquircntf' t,inlm razão ele saber que pendia
demanda contra o dcverlot· e nffo possnia f'SÜ~ ntlf'ros llf'llS para
o pagamento.
Art. 970. O fiador, quando executado, poder(t nomear á
penhora bens desembargados do devedor; mas, :':1C contra elles
apparecer embargo, ou opposiçã.o, on se forem insufficientes,
correrá a execução nos proprios hf'ns do fl:tdor, a f(~ real PnJholso do exequente.
Art. 971. Os bens parti eu lares <los ~meios não púclem ser
executados por dividas dn. Sfwirdndc, sem qtw ex,·nf.idos sejam,
antes, os bens sociaes.
Art. 972. Os herdeiroR sPrão c'XePutaclos na proporçfio ele
sua quota hereditaria, se jú ti\rer havido partilha.
Art. 973. Se o executado não possuir bens no fôi'O da causa
principal, far-se-á a execução mediante carta prccatoria 9.0 jniz
da situação dos bens para serem ahi penhorados, nvaliados e
arrematados, salvo, quanto h arrematação, nccl)rdo Pxpresso das
partes para que se faça no ju1.7,o em que eorren :~ ncção.
Art. 971. Se o executado possuir bens no fôro da causa
e em outro, a execução será successiva, SPndo primf'iramente
executados aquelles e depois estes, salvo ~ 1 .' fon'lll mnniff'starnente insufficientes uns e outros.
Art. 97fi. A decisão dos embargos opposf os no fôro da
situação dos bens compete ao juiz dcprceartt.e, a flllPlll ser:1o
remettidos, depois de processados pelo juiz 'lepr:.·(~a· lo.
Art. 976. Pendente recurso com effeito meramente devolutivo, não se fará a n,valiação e arrematação do~ hPns penho~
rados senão depois de julgado flefinit.ivamente o recurso,
proseguindo a execução s6mente até ao jHl!!:amPnto definitivo
dos embargos á penhora, se os houver.
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Art. 977. Se a conrlemnação fôr alternativa e a escolha
couber ao devedor, nos termos do art.. 884 do Codigo Civil,
o exequente far{t citar préviamente o executado para optar
por uma, ou por outra, e cumprir a qne c~colhcr, no prazo improrogavel de !) dias, prosegnindo-sc na execução conforme
a natureza da obrigação por que optar o executado, se nffo
a cumprir Yoluntarimncnte, no prazo mareado; guardado o
disposto nos arts. 881 e sPgnintes rlo Codigo Civil.
Parngrapho nnico. SP o Pxecutado não declarar no prazo
marcado n0st<~ artigo n s11a opção, fnr-se-á a execução pPla
ohrigaçiio qtw o CX('<}UC'ntn escolhec salvo em todo o f'asn o
di~<pnsto nos aris. 885 e seguintes do Codigo Civil.
Art. !l/S. HP a <·ondcrnnaçilo fôr altPrnativa c n escolha
<'Oillwr ao ('redor, Ps1e e':f'<·uLnr[t n scntcnç:t. eonformc lllf' parec>0.r
tn:1i~' eonvcnÍ<'TÜc.

ArL 97!l. Se a

~cntenç~~

fôr condieiona] e ao Pxcquent.P

itnposl,a a prat.i<'n de algum acto, cumprirá antes o r~xPqnenf,c
o qtw lhP htli!VN sido onfpn:vlo, pflra qm~ poss:1. prnl!IOVPJ' a
1'"\<~l'lH~fio.

CAPITULO JI
D:\

LTf)lliDAÇ.:\.0

DA RF.N1'F.N(_'A

Art. 980. A liquidnção tem por fim precisnr o valor, ou
~~

qn:m1 id~td~' da eolJdC'mll:H;ilo, qn:mdo, pC'b :~eni<'liÇa, não

1"11 h:un :-:ido 1 ktenni11:1do~.
Art. 9~ I. T<~lll !01': u· :1 liqni<hç:to <' por nlla inieiar-sP-Ú
:1 1'\:(•enção :
I, quando a cx<~cnção n'rsar sobre fructos, ou sobre
o vulor dn I'Oi~:ts fur,~ÚV<'i~ qu<' se 11fio possa determinar p<'los
pn~ços eon·l·lli('~'. on ~ohn' 1H·rdns P intc>resseR Hffo fixado::-; 1m
;-:r•r lll'!lÇ:l,;

II, qurwdo V<'l'fi:!l' sohn· " univcrsnlid:td<· <k hPns nfio
Ít11lividnados 11a sen1<•Jrça;
IH, qu: .. ildo f:ie proruo\rl'l' a execução pelo valor onJin;lrio, on ck affeiçüo, :tinda 11ão provado~ dn coisa qlH' o réo
llo'lVCr sido <'Olld<'Jnnu,do n l'P~tituir;
TV, quando ~·~· promover a <·xecução p('lo valor, ainda
11:lo detNJninado, <~OI'I<'~'>POlld<·ni<· :10 fncto que o réo icnha
~:ido eoJI<Iemnado a ]'l'(''~tnr,
A ri. HS?. Sc11do a senil•nça <~m parte illiquid[l, c em
p:1rtn liquida, polkrit ~·st:t SI'!' logo Pxec~uLada, proced('w.lo-sc
d1·pois ú liquidação th outra parte.
Art. mn. S<'ndo :t fH~ni('llÇ:t illiquida, :t eitação i11icial
~t·r;\ p:1r:,, :t fina iiquül:t~~ão.
A ri. mn. Dispenf-:;!,1'-SP.-á a liquidação na acção universal
('tli TW U~lll 'l<' ~'<'r avNigu:ub!'; a qualidade, quantidade e iden-
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tidn.de dos bens que compõem o acervo, quando, de inv('ntario,
ou de documentos aut.henticos, conRtn.r quaN: o~ hens a qu0 Re
rdcrc n. sentença, podendo tmnbem ser feit.n. a cx('cução da
parte liquida, pela immissão do exequentc na pORRe doR bens, c
prose~uir-se na liquidn.ção da. parte illiqui<ln, quanto aos demai~
hPnR c rendimentos.
Art. 9R.5. Serão liqui<lacloR pPio contador nwdinniP simplf's
f'nlcnlo:
I, os juros accrpsf'idos, ou rr>rHiintPlJi.os do <·n.piial. <·n.ia
tnxa ft'n· f'Onlwcida;
li, o valor (le g,cnNos qne iPnh:nn enl:t(.~:io <'lll Bols:1.
e01:1provada nos autos por cNtidão;
III, o valor de tiiulos <la divi<h publica, :t<·çõ<•s, on ohrig:H.~ÕN~, de sociedndes, quando iPnham coiac;ão <'tll Bol~n.
Paragrnpho uni co. O llWRmo RP fn r[t snntpr<· q llP, por simpks ealculo, ou por docllJII('Tli.O, ~<· pntlN dr·INntin:tr :1. Ílllpnr-·
1fnwia. illiquidn da eonrl<•nlnação.
Art. fl8G. Far-sc-(t. :t liquidação pnr :HhiJr:t.nwnt o:
f, (}Ua.ndo aR partes (~X}11'f'S:-:nnH'lli(• n t·OJlYI'IWÍOil:l.I'C'lll, 011
nssim o determinar a sentença.:
II, quando, para. f1xn.r-se o valor da sl•nt<•nça, n:lo houvrr
nc<~C'ssidade de provar-c;r al~mn faet.o noYo, aind:t nfio provn.<lo
n:t acção, cnso estr Pm qur <·itnr-sn-ft logo o <'X('entmlo pn.ra
a louvnção e o arhitranwnlo~ 1•, fC'iia a dilig<'IH"ia, :tlT:l.r.omHlo as
partes snecesf"iVatnPll(<· 110 prar,o (_k .) di:tc-;, n.d:t tlln:t., profNirft o juiz a ;-;enteu~:n da Jitruidaçiio.
Art. fJR7. Rc, pn~R:td;l. Pm julf,!ado :t con<l<'lllliaÇiLo, :L pa.rte
V<'ncedora não prOlll0\"<'1' :t liqnicl:H;ão da S<~nkn<;:t dPntro dP
2 mezcs, poclcrú. faz el-o ~~. parte •:PJH~id:t, par a o ftlll de se exonerar pelo pagamento, ou de fa:r,pr ee~sar o e1 m~o dos juros, pelo
dq>Osito sob protcRto, de q11<~ trai<t o :trl.. !Hi2, pnr:q4rapho nnico.
Art. 9R8. Fnr-sc-[t. a liquid:tção por arLig,os qnan<lo, para
fixar-se o valor <la cnnclcmnac;fí,o, houver ll<'e<"..:sid:Jdr~ <ln allegnr
e provar !"neto~:. aÍ IH h nfío JP·m·:tdns, qu<' ~in·~, 111 <1~ h:1Rc (t
liquidação.
Art. m~n. A liqui<ln.çfio por :lri.igos NN;\ }ll"(H"('·~~:td:t SUilllllflriamenk, na confonni(b<.le do <lisptHto no ]iv:·o H, t.itulo n.
Art. 990. Não podelHlo o ,ini1., (1. vi:.;(n. da<:: pm\·a:o: detcrrnirmr o valor da emHknmaçfio, cmlcu:q h qw~ se pro<~edn :1.
nova liqnidaçiio, condcnmando o Ji,tui<l:lllb' nas cnst.n.s.
Art. 991. Na liqui<l:tção nfí,o ~e pcHkr[" :dterar 1 modificar, ou imtovar~ :1, f-:cninnç:t liquirl:tnd:t. ll('lll di,.:c•lflir maiPri:t
pertincn le h e:tn~<1 prit)('ipa I.
Art. 992. Proferi(h a :-:C'nl<~llÇ:L d<~ liquida(:ão, pros0gnirft
n execução, in<lepenu<>n1 ('JlH•n1 (' de 11oYa ('i t.açi\,o pessoa.L
Paragmpho unieo. Se a liquidação fôr promoYida pelo
executado, far-se-á o dep0~if o d:t qunnf i:t liqnitl:trl:l, ~(' o ex('qnent.c reeu~:.l r recebcl~~1
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CAPITULO III
UA l~XJo:Cl' <;Ão l'OB. QUANTIA ClGHTA

ArL DU3. Para a execução por quantia certa em diHhciro, será o devedor citado para, em 48 horas, a contar tb
eitação, pagar, ou nomenr bens á penhor:t.
JJa Jllii/l('l!(ilo

de bens d

])enlzom

Art. U94. Não Y:dc a liO!liC:t<:fio fcii:l twlo Pxeeutado,
s:tln1 convindo o cxpquenl<~ :
I, SI' 11âo ~~ <~Oltfmlll<' :'t ~r:ulaçi'io ~~~L:thdeeida p:tra :t
1,cnlJOr:t;
H, f:<' uão forelll 110111\.'ados o::; bt'llS <':-;pPcialtllellk ol)rig:tdos, ou consigllados, ao pagamento;
III, se foreHl nmueados bens situados <'lll outro terlllO:
havendo-os no da <'xeeução;
IV. se os hc·m; llOnlc:ulos não foreut livre~ e de!-l<~mlmr
g-:t dos, lw:n~ndo oniros n<'ssas condições ;
V, RC os l)('ns llOJH<~:ulos forem insntfieientc:-: para g:lmniiu
da <'XC<~llÇ'fíO.
A ri. !JW:>. Ftila a noHH~:tçfio, podcr[t o exeqLwnte exigir
q uu o exc<~utado npre::-~eni c no termo de 24 horas, razoavellll<'JÜ<~ prorogavel, o~ i ii ulos rcHpcetivos e c·ct't.idõcs llcgaLiv:ts
<I<' hypothcea.
ArL 99G. N fiü im pug;IJando o exeq ueni e a nomeação, ~NÚ
<·sl a reduzida ~~ ·termo assig;nado pela parte, c desde logo se
h:werão por penhorado~ os bem; nomeados, far.endo-se, elll
:-il.'l!,;llida~ o f-leu deposito, eonw se diHpõe no art. L017 .
.Art. 997..A umucação devolve-se ao exnqueuk, se o
executado mio usar do direi! o de fazcl-a, on a fir.er cc11rLra u
disposto JlO :tl'l. !)!) f.
1 >a ]Jcnlwra

Ari.

U9S. ~e o executado não pagar,

o11

uão 11omeur bett~

á pc11hom <ler li ro das .:1~ horas da eitação, ou não fizer a nomeação 11a <'.ollfonnidadP do ari. 99-!, p:1s~ar-se-ft Jn:wda<lo
dl' penhora.
Art. !199. ( )s offieiaPs <k jusLiça. dcve111 fmr,er :~ penhora
<'lll tanto;-; bens quantoH bastem para. garantia. Ja execução,
<~ Je11tro de 0 dia;:.;, <·ont.ados do recebimonto do mandado,
tbrão por conduicb a clilip:eueia, lavrando o rcspceti v o auto,
~:ph pena. de ::->n~pc'tl~ão P responsabilidade.
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Art. 1.000. A penhora póde ser feita em q naesquet· bens
do executado, guardada a seguinte ordem:
I, dinheiro, pedras e metaes preciosos;
li, titulos da divida publica e quaesqucr p:tpcis de credito
que tenham cotação em Bolsa;
III, moveis c semoventes;
IV, immoveis, ou navioR:
V, direitos c acçõcs.
Art. 1.001. Entendem-se por direito~:; ~~ :u~<.~üc~, para o~
cffcitos da penhora, nilo só as dividas aeti vn~, verwidas: on por
vcneer, constantes de qnaesquer doemncntos, scn:To t.n.mbem
as acções reaes, reipersccutorias, ou pcssoa~s p~1,ra cobrança de
divida pendentes em jnizo, ~ts qnol as ele heranç~t. mn autos de
inventario e partillm e os fundos 1iqnidos qw· 1Hls~uir o ex~
eeutado em soeiedade eollullcreial, on ei\·il.
Art. 1.002. Pódcf:lí~cr-sca.pcnllOrnem qu~t.hltt<'l' logaronde
se acharem os bens do executado, ainda que scj:~ dentro das
repartições publicas, pr<'eedendo neste caso JH'Ce~1torio ao chefe
respectivo c ohservadaf" a~ fonn:t.lid:H l<':~ pr('seripf:t~~ P<~los regulamentos.
Art. 1.00:3. Se as portas da 1:nsa onde tiver de Sf'l' feita a
cliJigencin. se acharem fceltadas, n:lo JWOI''~dc··fi.,, o~ nffi1~iaes
ao arrombament.o sem expresso lWlndado do jHi?;.
Paragrapho unico. l~xpedido o mand:vlo, c:-; offieiaes o
executarão na presença d" <lnns 1.estemun l ms, armrnhantlo as
portas, moveis, ou gavetas, oudesepresnmn mbt·erll os objeetos
penhoraveis; c desse proeeditwmt.o se fa.rh mcnç:"io eireurnstanf~iada no auto, que dever(t ~('I' a~signado por dua:; t(~shnnunhas.
Art. 1.00·1. No caso de resistencia, hvraJo o auto respectivo, o juiz requisitar{t da autoridade eomprtcntc a força necessaria para aux:iliar os ofl!eia.cs de justiça. nn nenhora c na
prisão dos resistentes.
O resistente, com o auto respectivo c o rol do liestcmnnhas,
que nesse caso serão lavrados em duplieakt, S(~!'(i remctLiclo
ft autoridade competente.
Art:.. 1.005. A penhora entende-se feitn pela. eff<'diva apprchcnsão e deposito dos bens, devendo eonstar d~~ nm só auto
as diligencias effectuadas no n1esmo dia.
Art. 1.006. A penhora de direito e aeção. <~m autos }Jendentes em juizo, será averbada, pcb respectivo <:;'3criv:1.o, no
rof)to flos mesmos autos, para que se tome effenti vn nas coisas,
ou direitos: que forem adjudicados, ou possam l':dwr ao executado.
Art. 1.007. Para que se façn a. penhora ('lll dinheiro do
executado, existente PIIl mão (le l.prePi•··~. <; ""i'(•.-:'·nrin qne
este o confessP no aeto da penhora.
§ 1°. Se o terceiro o confessar, assigwmdo o a.nto de penhora, será havido como d~),ositario par!t to, los os cii'PiLos legaes.
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§ 2°. Se entregar, ou depositar, a quantia confessada,
considerar-se-á desobrigado.
·
Art. 1.008. Feita a penhora no direito e acção do devedor,
reputar-se-á o exequeute subrogado no direito do executado
para promover a respectiva cobrança, prestando opportuJtamente contas.
Paragrapho unieo. Poderá, todavia, o cxequeut.e promover
a respeetiva. :t,JTemnJaç·:1o, provando ser a eohruJJç:t diffiri1 c
tlispcndiosn.
Art. 1.000. Tratando-se de letra de eambio, nota promi
soria, ou <I'mlqner outro titulo de eredito, considerar-se-h feh,.
a penhora pela notifieação ao devedor para não pagar, c aos
terceiros in1eressauos, por <~di1 nJ, com o prazo de J!) dia~, para
s('icncia da. penhora.
~ I". () 1lisposfo 1w~f.e artigo n:1o Pxe1w~ a dfeet,iva
nnprehensiio do tif11l<L se rc·q· eneontrado em poder do cxe<~utado.

§ 2". A Lransfcrcuci:t do titulo, depois de filldo o prazo
<lo edital, <~onsiderar-se-ft em fraude da exceução.
§ 3°. O devedor do titulo não se exonera da obrigação,
s<>m o deposito judicial d[l, importancia da divida.
Art. 1.010. Se a divida penhorada f<')r de restituição de
coisa determinada, Rerá o dnvedor intimado para, 110 vencimento, depositar a <~oisa, eorrcndo cntão sobre cll:t :t. Pxceução
Jtll'dianfc nva.li:t.<,~ão e ~trrematação.
Art.. 1.011. Se penhoradas forem dividas de dinheiro a
jTP·os, ou o dirPito ;l rendas, on prestações periodie~1.s, poderá
o exeqmmk n'ech<~r os juros, rendimentos, on prestações, á
medida que SP forem vPneendo, e descontai-os na importancia
da exe<'uçiio, (•onfor11w as n~!!:ras dn imputn.çfí.o Plll pagaLur-nto.
Art. 1.012. PPnhorada n mesm:t divida. por mais de um
eredor, n fio valerá a quitação dada por qualquer delles, devendo ser deposit:ula a importancia no juizo onde se fizer a
arrematação: JXl.ra o l'C'Spcetivo conrurso entre os eredorcs, se
ft11· easo delle.
Art. 1.013. Não podem :thsolntamente ser JWnhorn.dos:
I, os bens inaliena veis :
II, os vencimentos dos magistrados, professorm;; e funecionarios pu blieos e os soldos e fardamento dos militares;
IJI. m~ salario:-; <' soldadas, em geral, salvo a consignação
dt~ \-cneinwnt.o~, h requi)·dç:io do juiz, para pagamcnt.o de aliJlH~ntoK (J m111IH'l' on :to;.; filho:-;) quando a i~~o corHIPlllllado o
(~:\I'Cllf.ado;

1 V, as pcn~Õe::), tenças <' montepios pen~cbidos doR cofres
publieos, de estu.belecinwnto de previdencia, ou da liberalidade
de terc(~iro, destinados ao ~nRt.ento do exectüa.do e da fa-

milia.;

.
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V, os utensilios e instrumentos dos medicos, ou engenheiros e as ferramentas dos officiaes de offieios mecanicos,
indispensaveis ás suas occupações ordinarias;
VI, os materiaes necessarios para obra~ em andamento,
salvo se o forem com ellas;
VII, as provisões de cmnida qn(' se aeha.rem na casa do
executado;
VIII, o~ fundos ~oew.es. pdns divida.~ parti(~ulares do
socio;
IX, o material fixo e rotlani·P das P:·dl'adas dn ferro c
os immoveis neeessarios [L sua explomção, separadamente;
X. os maehinismos P aeeessol'ios indispcnsaveis dos
engenhos ePntnws, fabrieas~ 11sinas <' offwinas, tamhcm sevaradmnentc;
:Xl, as apoli(·es d:t Divida Pnbli<':l. salvo os (':lHOS
do :tl'L 1.015;
XII, o l)(•tu de f:unili:1, tiOS lNmos do arl. 70 du Codig;o
Civil;
XIII, os livros ueeessal'ios ao exercicio de qualquer profissão liberal, ou dos cargos de juiz) on mmnhro do l\Iinisterio
Publico, c os dos estudantes;
XIV, as let.ras hypoth('l':trias, salvo quando :ulquiridus em
fraude de credores;
XY, o s<>guro df' Yida inf-!tit.nido e1n h<~uefi(·io (IP peSf:il,l:t
determinada ;
XVI, as imagens e objeetm; de culto religi()~o;
XVII, o qnn fôr indispensavel para eamn, e \"f'sLuariu do
executado, ou de sua família, mlo sendo precioso.
Art. 1.014. Podem set' penhorados, na falta de out.ros bens:
I, os fruct.os e l'<'JHlimcnio~ do.s hens in:tli('JJ:tYC'is, salvo
os rn unicipacs;
li, as machinas e instrumentos destinados ao ensino c ú,
pratica, ou ao cxercicio das artes libcracs c dns scit-ncias;
III, os livros 11ão coluprehe11clidn~ no 11. XIII <lo :tl'iigo
antecedente ;
IV, os animac•f', instntuH~I!ios <~ :-:ctJH'tt1(·~; d(':~linndos ~'~'
serviço :_tgricola. ;
V, os fundos liqnido.s qtw !HJssuir u Pxec·uí<~do c~w :do,u1wt
sociedade eommercial.
..
Art. l.OlG. A~~ ;1-poliees d:1 Uivi{b Puhlic·n, lHHlí'lll 'ier lH~·
nhoradas:
I, qua,uuo nomcudas (t JWllhor:t p~;los po%uidores ;
li, quando, (~tmeion~tdns~ faH:u·~'J n os possuidores ~l dau::;uht da caução ;
III, qunnclo dada~ em garantia e fianc;:1 (k exadores e
rcsponsaveis á Fazenda Municipal;
IV: quando adquiridas em fntude de 1:rctlon~:::.
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Art. 1.01.6. O auto de penhora deve conter :
I, a indicação do dia, mez, anno e Jogar em que é

feita:
-li, os nomes do exequente e do executado ;

III, a dcscripção doR bens penhorados, eom os caracteri~ücos

para a verificação de sua identidade;
IV, a menção da sua cntreg,:t a depositario~ que dcvcrh aR:-;ignnr o auto com os offieiaeK da diligencia.
· Art. 1.017. 0:-; bew-) penhorados serão deposiiados :
1, no ])ppo~·iio Pnblico, on JlO Banco do Bral'il, us quantias
d<~ dinheiro, a~' pcdJ~t:-: !' ll}l~hPS preciosos c os papeis de
t'i'C' lito ;
li, no Deposito Publico, os moveis, ou semoventes, não
11:1.\'Cllllo dupmüt::rio p~trticuh!', ou não eonvindo o exuqucnf(~
('111 que o Fcj:~ o proprio cxc(~utado;
lU, eut deposito partit:nlal', 08 inunovciR, hem como os
moveis c ::-;enwvcnte:-:; de eondueção, ou guard::t dispendiosa, ou
arriscada, salvo consentindo o exequentc em que fique eomo
depositaria o executado.
Art. J .018. Aos jui:-;es t~ l'nnecionarios ele jm;tiça é~ dcf<·so
t't>IJ:-:LituircnHi<~ dcpu~itariu:·: do:; bens peuhorrt.do~.
ArL 1.019. Ao dcpoú!:t.l'io incumbe a gu~tn.b e admiuis1 l';t(;ilo dos hens pcnho1·:1do;::, obsPrv::mdo-se,
ele prcfercncin,
qu:ilq_ne!' :~ceôrdo ~~ntn~ excqnento c exeeuütdo sobre o modo
d,, os :ulrnini;;;trtr.
~ lo. A cniT<'g:L do depc·c;ito e a prcsta~:ão das conta~ do
dc·pu:-:i·lario sen1o rcqum-i<b~ c proccs~n<laf P111 :tparkt.do, na
r~·" ltl:t. dm' tilulos x c xrn do livro 111.
§ 2". Ao clepor-üt:1.rio pnrticu!ar, quando approvadas as
('IIJli.a:::-:, ::-;crú, arbitraria pelo juiz, depois de ouvir o exequentc
,, (> cxe<~utaflo, lUna renumeração que não excederá de 2 ?~) do
\:!lo r dos benr:;, nem de !) r;.6 <lo rendimento liquido.
A ri. 1.020. Não se procederá [t segunda penhom, qna udo
\ ;llid:uttC1t~e Iwuv<~r siclo feilu, :L primeira, salvo:
I, :-;c·.. cxetrl idos os bens penhorados, não h~tsi ar o :-;r~u
l'mdudn para o pagamento (h execução ;
J f, SC O exeqmmi C def'istir da primeira lJCll)wra, O que
:<Úrttcitt(~ scrit pnmittido se os bens forem litigioHos, esf.iverem
:'ll.iPitos a ot1tra penhora, ou arresto, ou oHcradol;;
IH, Be verifiear-!)c, peb avaliação, o excesso <h lJCllhora
('JH maif::l do dobro dn. execução, não podendo a penhora
ser
rcduílida, nos termos do art. 1.091 c, tendo o executado ouiros
I )('117\, qw~ :t,sseg;urem o pag;:uncnto da condemnução.
Art. I .021. A penhora em bens já penhorados é nulla c
J'l$olver-sc-á em eoncurr:;o de eredorcs, que será instaurado
.tt!, .i ni:.~o o ndt~ se h ou ver effcetuado a primeira penhora.
,\rL J .0~~. Feiü~ a }JCHhura, ::;erá della intimado o ext'í'lllado, e, acent\acla ua andi.1mcia que se :seguir á intimação,
1....i: lk l!I:.'J

-
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assignar-se-á nesse acto o termo <.le (_) dias para a defesa,
que será deduzida por embargos.
Recahindo a penhora em bens immovcis, Rerá tambem
intimada a mulher do executado.
Art. 1.023. Poderá o executado requerer a todo tempo,
antes da arrematação, ou adjudicação, que se levante a penhora,
depositando, em dinheiro, quantia sufficiente para garantir a
execução, comprchendidos as custas e os juros avencer.
§ 1°. Nesse caso, a cxecu~~ão ver~arí1 dahi em dcante sobre
quantia depositada, guardadas as regras da JH'nhora feita
originari::unente em dinheiro.
~ 2°. As custas e os juros a tll'tTeflciT ~erfio préviumente
caleulados pelo contador do jnir.o.
Art. 1.024. E' licito igualmente ao executado remir a execução, antes de arrematados, ou adjudicados os hPns, pagando
a sua importancia, ou depositando-a, 110 caso de recusa do
exequcnte, ou de jú. hav('l' prot<-sto (lc preferencia, ou rateio.
Para este fim, sPrá a l'onüt da Pxcenç:1o, eomprehendidos
as custas c os juros, assint vencido~ I'Olllo :t vc•JHTr, feita primeiramente pelo contador do j uir.o.
Da avaliação

Art. 1.025. Se a penhora não fôr embargada, ou forem
rejeitados os embargos, proceder-se-á á avaliação dos bens.
Art. 1.026. A nomeação dos avaliadores far-se-á de accôrdo
com o disposto nos arts. Hn e seguintes do d('eref o 11. lG. 273,
de 20 de dezen1bro de 1923.
Art. ] .027. Feita a louvação, expedir-se-á o competente
mandado, ao qual os avaliadores darão cumprimento no prazo
de 10 dias, descrevendo minueio~..;mncnte os bc11s com todos
os seus característicos, declarando a situaçiTo c a coufrontação
dos immoveis, c avaliando-os.
Art. 1.028. Na avaliação da propriedade d1~vem comprchender-se os seus accessorios e dependencias.
Art. 1.029. O valor dos títulos da divida publica, acçõcs de
sociedades c papeis de credito negociaveis em Boba, será o da
cotação official, nos termos do Regulamento da Camara 8yndical dos Corretores de Fundos Pnblicos, provada por certidão,
independentemente de avaliação.
Art. 1.030. A avaliação não SP repete, salvo :
I, provando-se erro, ou dôlo, dos avaliadores;
Il, se entre a data da avaliação c n da arrema.ta<,~ão ~:;c
descobrir algum onus, ou ddcit.o, na coisa a.vali:uh, :d.é enUio
desconhecido.
Art. 1.031. Não se procederá ú avaliação dos bens penhorados:
I, quando já avaliados no contracto;
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li. quando de tão exíguo valor que não comporte as
despesas judiciaes, caso em que o valor que lhes dér o exequente servirá ele base para a arrematação.
Art. 1.0:32. Concluída a avaliação e junto ao processo o
laudo dos avaliadores, com o respectivo mandado, será annuneiada a arrematação dos bens.

Da arrematação
Art. i .O:); L A anemataçilo dos bens peuhoradoH serú, precedida <h' euitaes, que devcr:1o indicar:
I, a qualidade dos bens e sua situaçüo, e:trad.eristieos c
r·ollfronl açõc~~. sendo immoveis;

li, o. preço da avaliação;
I.I 1, o dia da anemal aç:1o.
A puhli1·açilo f ar-se-á por extracto, sal vo requerimento de
qualquer das parte:-;. a quem serão computadas, no calculo das
cnstas, as desp{'Sas da cópia integral.
Ari t.O:).J. 0;-; ('diüteH scr:1o publicados :~ vezes, pelo
menos, no Diario do Fôro e em um dos jornaes de maior cireulnção, devendo um dellcs ser publicado no dia da arrematação.
Art. 1.0:3[). Entre a primeira publicação dos editaes e a
arrematação devem mediar 1O dias, se os bens f orem moveis,
~~ 20, se forem immoveis.
Art. 1 .0:3G. A arrcmataçiio far-se-á no dia, hora e Jogar
annunciados, prPsentes o juiJ;, o escrivãC' e o porteiro, expostos
11s objcctos que devem ser arrematados, sendo possível.
~ 1°. Se, por motivoponderoso, não se verificar a arrematação no dia designado, sPrá transferida, annunciando-se pela
i1nprensa a transferencia c o dia novamente designado.
~ 2". Se, por sobrevir u noite, não fôr concluida a arrema~
tação no mesmo dia, continuará no seguinte, ou em outro, c,
nl':-:tc caso, annunciar-se-á o dia novamente designado.
Art. J .0:~7. Scrrio passivcis de pena disciplinar e multa. de
100$ a 200$, além de condemnados nas respectivas custas,
os funceionarios, on clepositarios, que concorrerem para a transfcrencia da praça, não comparecendo, ou não communicando
opportunamcn1 P o f;Ctl impedimento.
Art. ] .O:Jt-!. E' admittido a lançar todo aquelle (llle estiver
11a livre administração de seus bens: inclusive o exeqncntc;
n:·to t::c•ndo, porém, p('nnit.t.ido fazel-o:
1, ao juiz, ao c~scriv:io, ao depositado, ao:-; av:diadoreR
c :tos olliciaes do juizo ;
li, ao tutor, ao curador, ao testamenteiro, ao syndico, ao
liqnidai.ario e a quaesquer m:mdatarios, a respeito dos bens
1k que são administradores;
Ill, ao nmndatmio, sem mandato especial.
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Art. 1.039. A arrematação far-se-á com dinheiro á vista, ou
n1ediante fiança idonea.
Art. 1.040. Se a arrematação fôr de diversos bens, e houver
mais de um licitante, será preferido aquelle que se propuzer
a arrematar englobadamente todos os bens levados á praça,
comtanto que offereça preço pelo menos igual ao da avaliação,
para os bens que não encontrarem licitantes c ao do maior
lanço, offerecido para os que encontrarem.
Art. 1.041. Sobrestar-se-h na arrematação se o preço da
venda de um, ou alguns, dos hens lmstar para o pagamento ela
execução, inclusive custas.
Art. 1.042. Na venda de apolice:; c demais títulos que
tenham cotação em Bolsa, observar-se-á o disposto no Regulamento da (~amara Syndieal dos Corretores de Fundos Publicos.
Art. l.04a. O juiz poderá permittir que os bens moveis
sejam levados ú praça no logar onde estiverem depositadoH.
Art. 1.044. No caso de arrematação do dominio util de
bens en1phyteuticos, será préviamentc citado o senhorio, para.
os effeitos do disposto no art. G89 do Codigo Civil.
Paragn1pho nnico. Serão tambem citados préviamenLe
os credores com hypotheca devidamente inscripta sohre o
immovel, ou immoveis, penhorados, pena de nullidadl~ de arrematação, nos termos do art. 826 do Codigo Civil.
Art. 1.045. Não sendo os bens arrematados, ser:1o vetHlidu,<:~
em leilão publico por leiloeiro nomeado pelo juir,,
§ 1°....\. nomeação, em cada. juü~o, bx-se-[t pol' e~t.:ala do:-1
respectivos leiloeiros.
§ 2°. A este leilão il'fío os bens com o abatimento de
10°/o sobre o preço da avaliação. Se não encontrarem
lanço superior, ou igual, ao valor determinado pelo dito abatimento, o juiz, acto continuo, mandará sejam os bens arrematados pelo maior preço que encontrarem.
§ 3°. O leilão judicial será annunciado e cffectuado pela
mesma fôrma da praça, sendo n commissfío do leiloeiro cobrada sómente do arrematante.
Art. 1.046. Se, por oecasião da avaliação de predio penhorado, que offereça commoda divisão, vcrifiear-se qnu nma. parte
é sufficiente para pagamento da execução, poderá o executado
requerer, ouvido o exeauentc, se proceda [!, ancnmtaç:lo dessa
parte sómente.
Paragrapbo unico. Na falta, pol'ém, de 1ieit.:mtt~, far-sc-ú a
praça, ou leilão, de todo o predio.
Art. 1.041. A arremataçfío ser[t reduzida a auto, assignado
pelo juiz, pelo escrivão, pelo nrrema.tante e pelo porteiro ou
eiloeiro.
'
Art. 1.048. Assignado o auto, a arrematação considera-se
perfeita c acabada e não mais será retract,ada, salvo o disposto
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no art. 855 do Codigo Civil, para os casos de arrematação em
execução de hypothecas de estradas de ferro.
Paragrapho unico. Neste ultimo caso, será citado o
representante da Fazenda N acionai, ou do Estado, a que
tocar a preferencia, antes de assignada a carta de arrematação, p3,ra os fins indicados no cit[Hlo artigo do Codigo
Civil.
Art. 1.049. Os effeitos da arrematação solemne e valida
c as questões relativas aos fructos da coisn. arrematada serão .
decididos conforme o direito civil.
Art. 1.050. O preço da arrematação não poderá ser levantado, havendo proksto de prcfcrciwia. ou rateio, por
pn rte de outro credor.
§ 1°. Se fôr nrrematant.e o mesmo <·redor exequente, será
obrigado, no caso previsto neste n.rtigo, a dPpositn.I· o preço
<la arrematação.
~ 2°. O preço da. aiTPmataç:1o nfio poder:\ ~cr levantado
sPtn fiança:
a) pend<•rHlo :t<'ç:io de nullidade, on dP l'f'~·wi~ilo, no <~aso
do art. 1a5 ;
b) pcnd<'lldo appdlac.~;io <la sPlliPm;a qw· .i ulgar o eont:tn·so de credorcr; ;
c) quando do rcgistm do navio arrematado <·onsf.:u quP.
1'111' estú. obrigado por algum credito privilegiado.
Art. 1.051. Se a penhora fôr em dinheiro, passado o prazo,
du rejeitados os embargos do art. 1.085, publicar-se-ão editaes,
marcando 10 dias aos credores incertos, para requererem a sua
preferencia, e citar-se-ão pessoalmente os credores rcrtos, para
o mesmo fim e com o mesmo prazo.
Findo o prazo, sem que compareçam os referidos ·credores,
passar-se-á mandado de levantamento da quantia penhorada,
em favor do exequente.
§ 1°. São considerados credores certos, para os fins do
disposto neste artigo, aquelles que houv<'rem protm;tado por
prefercncia nos autos da execução.
§ 2°. Os prazos acima referidos correrão da primeira
publicação do edital, ou da citação pessoal, independentemente
dP accusação em audieneia.
~ 3°. Comparecendo credores, instanrnr-se-:'1 o c~onenrso,
a requerimento de qualquer delles.
Art. 1 .052. Se o arrematante, ou seu fiador, dentro de
:~ dias, não pagar o preço da arrematação, o juir. impôr-lhe-á
n. multa de 20 % do nwsmo preço, em favor da execução, cohra.vel CXP<~uf;innn<·n11', P o~ hens voltnr:1o <k novo :'t. praçn,
<1t1 !Pilão.
~ 1°. A' nova prac,~a, on ao novo leilão, poderá o exequent.e
preferir cobrar do arrematante, ou do seu fiador, ainda pela vi:.t
.-~P<'ntiva, o preço da, atTPrnaJ.ação, sem prejnizo da multa.
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§ 2°. Não serão admittidos a licitar em a nova praça,
ou leilão, o anematante e o fiador remissos.
§ 3°. O arrematante, ou seu fiador, scrú rC'levado da
multa:
I, se lhe houver sido aberta a fallcncia, ou SC' houver
13offrido qualquer outra incapacidade para contractar ;
li, se offerecer outro lançador, qnr entre incontinenti cmP
o preço da arrematação ;
III, se se verificar a existencia de algmn o nus real, constando do ditai não estarem os bens sujeitos ao nwsmo onus.
Art. 1.053. No caso do artigo anterior, ~ 3", 11. m, até ser
expedida a carta de arrematação) poderá esta ser desfeita,
sendo restituída ao arrematante a importaneia qnP, por V<'ntnra, tiver sido entregue em juiz<J.
Art. 1.0!34. Em ver, da nnenml aç:lo dos hem.; pPnhorados,
pode o exequente, não s<~ oppondo o Pxeenla~lo, n'cpwrer llw
sejam adjmliemlos os l'('ndinwntos dm~ llH'slllos lH'IlS, JHW~cdPn
do-se, nesse caso, á sua avnlin,çfio, h eonta da. exeew~ão~ juros
c custas, c ao enleulo <lo tempo prrciso pa1·a a solução d~1, divid:t.
§ 1°. Se o prc<lio Pstivcr al11gado, ou anrndado, sc1·ft intimado o inquilino, ou reiH!Piro~ para pagar diret'lamPnt.c a.o
ere<lor a<ljudicatario.
§ 2°. O credor adjudi('atario dos ren<limcn1 os serft eonsiderado antiehresista para todos os cffcit.os qne <lf't~onem da
posse dos bens c sujeito, nf'ssa qnalidnrlc, ft~ n'~··,r:t:-: do dirt-ito
civil.
§ 3°. Ao adjndicn,tnrio serão levadas Pm eontn as despcsaR nccessarins que fizer (' as <los onus n~ac~s q1w pngar,
sendo-lhe, porém, imputadw o:-: l'C'IldinH'nt os CJIII' por nP~ligeneia deixar de cobrar.
,
§ 4°. A ndjudicaçfio dos rclldiment.os não imprde a nrrematnção da propriedade por Yirtndc de exeeiH~:Io sllpNvcniente; mantido, porém, o direito do ndjn<lieaJario 1 !0 ser eonRervado nn posse do immoVf~l durante o Í<'tnpo (h :tdjwli<'açfin.
Art. l.O!J5. A carta dn a.netn:t.tac:fio dPV<~ t'olll Pl':
I, a autuação;
li, a sentença cxeqnemh;
III, a penhora ;
IV, a nvalinção;
V, o auto de arrematação, ou leilão;
VI, a quitação, ou (leposito do preço;
VII, n, quitação dos impostos;
VIII, a conta do leiloeiro, quando houver.
Art. 1.056. As cartas de adjudiençfio de l'PtHlilllentos devem
conter, além das peças me1wionn~ las nos n:-:. 1 <' 11 1 In :t.rl hr,n
nntm~cdente:

I, o cnlculo dos rendimentos:

li,

:1. scnt f'llÇfl,

tlc a<l.indi!·açilo.
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Da adjudicação
Art. 10.57. Não havendo arrematante para os hens, nn.
praça, ou no leilão judic·ial, poderá o exeqnente rerpwret· que
IH• sejam adjudicados.
Pn.ragrapho unieo. A adjudicação só é permittida depois
de realizada a praça, ou o leilão, offcrecendo o requerente
pn~ço nunca inferior ao do maior 1anço, on ao da avalinçã.o,
fi(' não tiver havido licitante.
Art. l.OGR. Em vez da adjudicação dos bens, pode o exequentc, não se opponclo o executado, requerer o seu pagamento peloR rc>THlinH'JÜos elos mcsmoR bem;, nos termos do
:1 r L. l.O!l-1.
Art. l.Of>9. A adjudicação pôde ser requerida, niio RÚmentc
pc·lo excqur·nte, senão tnmhcm por qualqw~r c·rpdor qtw hnjn.
pml.nstado por preferencia, ou rateio.
Neste caRo, terá logar o eoncm·flo sobrf' os hcns, nos l.c'rmos
do art. I.] OG c· seus paragrnphoR.
Art. LOGO. No easo do art. 1. 777 do Codigo Civil, não
havendo ace(,rdo entre os herdeiros sobre a adjudicação requerida por um delles, seguir-se-á o que cstft. tleterminaclo no
arl. 1.106 e seus paragraphos.
Art. 1.0()1. A earta de adjudicação, alPrn das p~çaR indicadas no art. 1.05!), no que fôr app1icavcl, <'ontcrú:
I, a certidão de nfio ter havido licitante, ou ele qual tenha
sit lo o maior lanço;
Il, o calculo;
III, a sentença de adjudieação.
Art.. 1.062. Nas cxen1çõcs de hypothccas ele YÍ[tS fcrreas,
não se passará cart.a ele adjudicação antes de Rcr intimado o
representante ela Fazenda Nacional, ou do ]i}st:vlo, a quem
tocar a preferencia, pnra os fins do dispm~to no art. R!)!) <lo
( ~odigo Civil.

na

remissão

Art. 1.063. Depois dc rcnlizada a praça c até h assignatura

do auto ele arrematação, ou até á publicação da sentença de
adjudicação, poderá o executado rPmir todos, ou f1lguns dos
bem~ penhorados, offcreeendn preço igual ao da avaliação, se
não tiver havido licitan1P~, on ao maior lanço offerecido, sn
os houver.
.
§ 1°. Igual direito cmlX' [t mulher, aos rlcseC'tHlf'ntcs, ou
:to~ ns('cndentes do c'XC<'ntado.
§ 2°. Ncs c·af3os de fallencia do devedor hypolhePario, o
~:<'11 t lirf:'ifo de rPmissiio lrfmsferc-se (t 11tn.ssn..
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Art. 1.064. A remissão não poderá ser pnrr.inl, quando
houver licitante para todos os bens.
Art. 1.065. Havendo varios pretendentes h remissfío, será
preferido o que offerecer maior preço, e, em igualdade de condições, o executado, e, successivamentc, o conjuge, os descendentes e os ascendentes, preferindo o mai~ proximo em grão
no mais remoto.
Art. 1.066. Far-se-á a remissão pPdindo o inkressado que
o juiz o admittn a. depm~itnr, dmüro dP :IR hora8, a irnporhmcia
respectiva.
Art. 1.067. ..A importanC'ia depositada poderá ser ]cvantarla
sómente nos casos em que :w ~~xPquentn P prnniJ lido lnvanhu·
o preço da arrcmataçã.o.
Art. l.06R A quem remir os bens passar-~c-:1 a rcspeetiva
cartn. contendo aR peças mencion::ulns nos art~. l.O;";:l, ou I.OHl,
confornw o cnso, f' n RPn1 PlH;'~l df' n•JHÍssfio.
CAPTTULO TV
DA l~Xl<:f'TJÇÃO POH ('OfS.\ C'l<;Jl't'~\,

0{1 1·:\1

FSPI~c·n:

Art. .l.Ofi9. A cxeeução da sent-ença condmun:mdo a cntregn.r 1•oisn certa, on em cspneic, inieia-f;p pr~h 1·itaçfio do
réo para, no prazo de 1O dias, qne <'<HTer(l t'lll <':1 ;·1 ol'io, f:J.;;>;cr
n Pntrega, ou a1legar o~ embargos que tiver.
Art. 1.070. Findo o termo, SP n coisa não houver sido
entregue, expedir-se-á m:uHlado parn. a immi~silo judicial do
exequcnte na posse, s<~ se tmt"n.1· dn immon·l. o11 d1' h11f'c~a ,,
n.pprehem;ão, se a coisa ftH· movei.
Art. 1.071. Rc o execut.a<lo ('JÜregnr :1 eoisa, lft\Tar-sc-h o
respectivo termo e dar-se-{t por finda a ('Xceuç:io. snivo RC,
conforme a sentença, tiver dP proseguir para o p:1gnrn01lto
dos fruetos c indemniznção de perdas e inir'rrssee::.
§ 1". Se entregar a. eoisa, sem lXl.gar :1s custas n os frndos,
ou rendimentos, o exe<]UCIÜn fará liquidar, no 1ncsmo pror·nsso,
o respeetiYo valor e, pela quantia liquidad:, .. ~{'gllir[J :1 f'X<'<~nçfio nos termos do c::qJituio ani.C'e0dt~ni.e.
§ 2°. Se a entrega, rnalizadas as diligcni'Ífl:-: lc~;;aes, nfi.o
pudel' cffect.unr-se, f>Ol' ÍPI' perecido ;1, f'OÍR:' .. OH por nii.O f,f'J'
sido enconh'adH,, fará o exeqnentc liquidar nn tll0f!l110 pro1•esso
o respectivo valor, bem como as l>Prdn.s P in! PH'RR('S JH'O\'<'nientes da fahn de entrega, t' snbre n. quantia, fJllC' assim RI'
liquidar_. rmTN{J, noR tf'rmo:.: do e~1pilulo :l'lil'l'f'dc•nh•. ~1 PX<'cuçfí.o.
r;~:
:lo. SP nito SP realizar a entrega, por I e r ~ido ~~ ~·oi~n
alienndn dPpoi« de litigio~a. cxel'llf:lr-sr•-:'t n ~('fÜ<'tH;n. c·rnd.ra
o tereeiro, qw• a t.ivN, {' do Rf'll pudN ~Pr:'t 1ÍI':Hb, :-:r·J11 'fliP
:-;ejn otP:id•• :nd•'s dn :-:0 inrn:lr dTr•dÍ\'(t <' d<'lH~''iltt
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§ 4°. Ao exequente é licito, em vez de promover a entrega
da coisa, executar o condemnado pelo valor della, estimado
na sentença, ou qn(l fôr liqnidado na fórrna do rapit.ulo n
clPste titulo.
§ 5°. Não havendo fOPntença <'stimando o valor da coisa,
ou Rendo impo•<sivel sua nvaliação, df'fPrir-s<'-h ao PxequeniP,
H' o requerer, o juramento in litem.
Art. 1.07:~. Os embargos que offerecer o executado, ou o
tereeiro, não serão aclmittidos sem que seja préviamente seguro o jni?Jo~ r)('lo dPposito dn roisn sohrP qtH' Yersar a f'XP~·nefío.

· Art. 1.07~1. Se, denLro do derendio, o executado oppnzer
(•mlxtrgos, o exeqnC'nte não poderá receber a eoisa sem que
p rm;te fia11ça ft sua n~sti tuição e ás perdns e in h' n'SSPR, RP f t>r
1nnvel, ou aos frndos sónwnte, se fôr immovel.
Paragraplto nniro. No easo de bemfcitorias indemnizaveiR,
fc·itas twlo executado, on pelo terceiro, de co,ujo poder ftu· t.irada
n coisa, o exeqnente f-3Ó poderá recebei-a, deposit:mdo o valor·
f las meRnms hemfeitorias, arbitrado por
peritos.
Art. 1.07·1. Se, passada. em julgado a sentença, a parte
venee<lora lhe 11fío promover a execução, poderá a parte ven~~ida requerer o deposito, com Oll sem protest-o d(' emlmrgos,
1 lo ohj0do cln. <'onclcnmação.
O fkpm;;ito, rnmo Rimples entrega, ou pagn.mmüo, não se
farú sem que seja, primPim. !'it.ndo o VClH'Prlor pn.r:r, rc<'eher o
ohjcr1n dn ('OJHlPnlTHtçfío.

D:\

l•::'ln':!'li('~O 1'.<\HA T'Jn<;RTAÇÃO Dl'i FACTO, OlT IN'f'Ji:HlHf~ÇÃO Dl~
.\ LCUM

AC1'0

\ 1'1. I .0/;), T<'ndo a execução por fim :t prn.tien de algum
:J<'I.o. o11 n pn•.;;;t:lç:1o de algnm serviço, ser(t o ('OlldPmJmdo eiL:ldo par:1. ('t!lllt)rir a eondPmnaçfio no prar,o <llH' dc1.Prminnr
:1. Rf'lltPllÇ[l, (', ('Jn falt.fl. dP 1 al determinação, no qw· fixar o juit,,
JII'PPedC'ndl) nrhiii':JilH'tlto, se fôr 1wcessario.
O pra?Jo ('OlTC dn. nwlienein em f!lH' fôr aeeusnda :1 ~·il.aç:ío
f· n<'lln c l<'vcr(t ;;.:c1· :tssignndo.
"\r L 1.0/f;. D<'Íxa.ndo o <~xeent.ndo dP pn~st :1.r o serviço,
ou pr:üir·:tr o ndo no t.ermo assignado, po<kr[t o ('Xeqnentn
rnq11c:rn!· o pagmnrnt o dn mnlt~t <'onuninada, 011 das pnrdas e
irden~:-;s(':...:, quando de\'idos, proseguindo a exccnçu.o nos termos
PRfrrhelceidos para ~~:--; de' (•omlemnação ao pagamento d1' <lllnll1 i:t. Plll dinheiro. ]iq11ida, on illiquüb, conforme o enso .
.\tt. 1.(177. R<' o i:tdo ('onsistir cmol1r:t., otJRPI'Viço,que
possn S('l' f'pi1 o poi· t nl"i'Pi m. pmlcrft. o CX('qll<'n1n rcq11crnr seja
:t\':11i:~elo fl llH'Slllo 1-'01"\ i<:«•. o11 ohrn. C' f«'ilo ;, ens{:l.dnC'XP<'tlf.ado,
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pondo-se nesse caso a obra em concurrencia, mediante hastn.
publica.
Paragrapho unico. O arrematante deverá prestar caução,
que será arbitrada pelo juiz, tendo em attenção o valor da indemnização em QUe poderft incorrer por incxecuçfto, demora,
ou má execução da obra.
Art. 1.078. Arrematada a ohrn, serão os respectivos
pagamentos adeantados pelo exequente, qtw poderá exigir,
logo, do executado o seu ensto total, movendo-lhe execução na
fórma determinada para a de condemnação por quantia eerta.
Art. 1.070. Dando o arrematante por cumprida a sua obrigação, o juiz, ouvindo o cxequente c não havemlo oppo~ição,
assim o julgará.
No caso de opposição, o juiz, precedendo vi~toria, ou o
exame que neccsflario fôr, decidirá eHtn.r, on não, :t obrigaçfío
emnpridn.
Art. L.080. Se o arrematantn deixar de Ützer a obra no
pra?.o marcado, ou verificar-fie ser incompleta, ou defeitnmm, a
sua execução, poderá o rxequente, autorizado pelo juiz, fazcl-a
concluir, ou concertar, precedendo nrhitrnmcnto ~-~ sendo-lhe
pagas as despesas pela importam~ia da (~anç:lo dcpof1itmla
pelo arrematante.
Art. 1.081. Se o exequcnte optar pela imlemnização das
perdas e intcrcsseR, devida pelo arrcmatn.nte, fnr-se-h a sua
liquidação na f6rn1a do capitulo n deste t it nlo, (' pro~cguir
SP-á como na execução por quantia certa.
Art. l.OH2. Se a condemnação fôr para que o réo se abstenha
de algum acto, será o mesmo cit.ndo para o n:1o pral.if'ar, sob as
('omminações da sentença.
Paragrapho mrico. Contra vindo o executado ú. prohihiçilo,
ser-lhe-á a penna imposta por mnio de aeçfi.o stlltlllWJ'i:t, 11os
termos do tit.nln n do livro ri.
CAPITULO VI
DOS EMBARGOS DO EXECUTADO

Art. 1.083. Nenhuns embargos são admissiveis na execução
antes de seguro o juizo pela penhora real c eff('etiva dos bens,
ou pelo deposito da coiRa que ftlr objecto da eon(lemnnção,
ou de seu equivalente.
·
Art. 1.084. Os embargos devem ser offereeirlos :
I, dentro de 6 dias, eontaclos da atalinneia crn que a
penhora fôr accusada ;
li, dentro dos 6 dias seguintes á assignatura do auto
de arrematação, ou á puhlicn.çfí,o da senknça dP ad.indi,·m;fí.o,
ou remissão.
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Art. l .085. Sómente são admissíveis nos 6 dias posteriores

á penhora os seguintes embargos, que deverão ser oppostos
eonjunctamente c suspendem o curso da execução :
1, de falta, ou nullidade, da citação inicial para a acção,
qnandco esta houver corrido á revelia do embn.rgante;
li, de pagamento, novação, compensação liquidn. com
execução appan•lhada, concordata judicial, transacção e preSI'ripção supervenientes á sentença exequenda;
IIL dP exeP."SO daexe<:uçfío, ou nnllidade clest.a nté ft penhora,
Art. I.O.~G. Dentro dos () dias pm;teriores á arrematação,
adjndicaç:1o. on !'PlllÍssrio, podcrh o exPentndn opp(,r os ~:;pgttintC's
t'Jtll>argo:-;:

I, le nnllidade <la execução, superveniente {t pcnhorn.
H, de pag:unentn. novação, concordata judieial, i.r:wsa<·çiio
,. pr~'sc·ripr;ilo, o<:eonidos dPpois da penhora.
Art. l.os-;:. Nas ae<;ões r<':t<'H c l'('ipers<'elltorin~:, além dos
('lll hurgm: <'lltllll!Tados no art. l.08!l, ns. 1, 11 c 11 I, podem ~e r
oppostos os de rPf Pnçfí.o por lJPmfeitorins, quando houvN
din·ito d" as pPdir.
Art.. l.OR~. Ha excesso de execução :
I, quando se <'xcenta n sentença por quantia snpPrior !t
c 1:! <'OJHknumçfío ;
II, quando fW fa;~, a execução por coisa diversa daquella
sobre que versa a s<mten(;a, on de mo<lo div('rso do que na :::;en1('Jl<,~a foi determinado ;
TLI, quando a nxeeu<;iio <lependr.r de acto que o Pxequente
dPva prati<·:lr P s<~ illiviar S('lll que Pile knlm feito o qnP lhe
('lllllpria.
Art. J .mm. Na execução para prestaçfio de facto, os embargos devPm ser conjunetamente oppostos no prazo assigrmtlo
p:1 ra o cumprimento da condemnação.
Paragrapho uni(·o. Tratando-He de condemnação para
inLerdicçã.o <lP algum acto, a materia dos embargos á execução
será d~du~ida, <:omo defesa, n:: acção summaria que se propmmr
p:tra Impor-se a pena commmada na sentença.
Art. l.mlo. Antes da penhora, ou de decorrido o prazo
para eumprimento da condemnação, nas demais cspecies de
execução, po<l<'L'Ít qualquer das partes requerer, por simples
pdição ao juir, da <'xccuçfio, a emenda rlo erro de conta, ou da
quantia liquida. ex<~qnenda, deddindo o juiz de plano, sob inl'c_mnaç:lo do ('onfndor r• dPnnis de ouvida, em 4R horas, a parte
('<tttl.raria.
Paragrapho uni(~o. R<~, porém, o juiz entender que deve
h:tvPr mais ampla cli:-:1eussão . mand:uft qne a partn <le(lmm os
~~~·11:-; embargos no prazo !Pgal.
Art. I .0!11 . Quando n penhora houver recahido em vn.rios
IH•ns r' YPri fi('ar-f':P pelu avaliação que foi excessiva, o jniz
<
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mandará, a requerimento do executado, que fique reduzida
aos bens que indicar, sufficientes para a execução, levantando-se
quanto aos demais.
Art. 1.092. Offerecidos os embargos, o exequente, dentro
de 5 dias, fará citar o embargante, ou seu advogado, ou procurador, para, na primeira. audiencia que se seguir á citação,
ver offerecer a impugnação e a prova do que nella fôr aliegado, bem como para pro<luzir elle, embargante, a prova que
tiver, seguindo-se dahi em deantc o procC'sso snmmario, estabPlecido no titulo n do livro II.
Paragrapho unico. Da sentença que jnlgnr provados, ou
nfío, os C'mlmrgoH caberá aggm.vo de pd.içfln.
CAPITUJ ,O VI I
J>O CONC11RSO JH;

<'Himorn:s

Art. 1.093. O concurso entre cre< lores do mPsmo <lcvedm·
instaura-se no processo da execução, onde R!~ proc~eder :'L atTPmatação, adjudicação ou remissão dos bens penhorados.
Paragrapho unico. O eoneurso podn versar RobrP o preço
ela arrematação ou remissão e sohre os proprios hnns, R<' ni'io
forem arrematados, ou remidos.
Art. 1.094. O concurso de credores sú tc1n Jogar:
I, quando os bens do devedor commmn não chegarem
para pagamento integral <lm; credores, R<'ndo f o< los (•llcs ehirop;rapharios;
,n, quando um, on mais eredorPs, protrsfan·m por prel'<~
rcmcia.
§ 1°. A prova da insufficiencia dos bens incmnbe aos
credores chirographarios c·oncmTelltes, P n, q1w fir.N ctnalqucr
delles aproveita n. todos.
§ 2°. Sendo commereiante o devedor, ])]'OI'ctkr-sc-ú 1lc
nc~ôrdo com o disposto na lei de fallencins.
Art. 1.095. Em qualquer termo da Pxecução, antes elo levantnmento do preço da arrematação, ou remissfio, ou untes da
aflsignatura da carta de adjudicação, podem os credores far.er
o protesto de preferencia, ou rateio, e rcqnerer que o preço não
seja levantado, ou não se assigne a carta d(• adjudieaçfio, sem
qnc pimeiro se proceda ao concurso.
O concurso, porém, não será instaurado senão< lepois do neto
dn :ltTematação, ou dn senlença de adjndieaçfio, ou remissfío
Paragrapho unico. Os <·redores, que não vierem a jni7.o
no prazo deste artigo, só por acçfio onlinari:t p()(lerão dispnb1r
a prelaçiio, ou a quota proporeional n, scns ereditos.
Art. 1.096. Se forem penhorados os lllf'smos h<'ns em exe<'UÇÕf's cliversas, terá Jog:n· o <'OIH'm·so, snhn•sf.nndo-sP 110 pro-
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seguitnento das execuções onde se deram n~ demais penhoras, á
v iRt a de certidão da primeira.
Se não fôr attendida a reclamação, suscitar-se-á conflicto
de jurisdicção.
Paragrapho nnico. No juizo, onde se tiver realizado a
primeira penhora, proseguirá. a execução, que poderá ser promovida em todos os Reus termos, não sómente pelo exequente,
senão tambem por qualquer dos eredores que nelh hajam
protestado por prefcn~tH'ia, o11 nttcio; c n'cste mesmo juizo se
insUturarú. o eoncurso.
Ar L l.OD'i. Para o ~.;redor ser admittido a concurso, (~ essencial qnc o n'qumimento do protesto seja instruido com
titulo de divida. exigivel por acção executiva, ou certidão de
sentença <'xequPmla obtida <'ontra o expcnta<lo, Rem dependencia de penhora.
Paragrapho unieo. Nüo ~~ titulo habil para ser o credor
:tdmitti<lo ao concurso a sentença mér::uncnte de pr<~ccit.u.
Art. I.O!)S. Para o concurso devem HPr eitados o~ credore~
que hajam por elle protestado, com a comminação de não
~crern contemplados no rateio e de pcnlet'<'lll a prelação qnc
I lw:-; competir.
Art. ] .000. A tliscussão entre os creuores pude versar,
quer sobre n exi~tenein da divida, ou n. prefcrencia entre elles
disputada, quer sobre a nullidade, simulação, fraude, Oll fal:-;idnllc das divillas c contractos.
Art. 1 .1 00. Instaurar-se-ú o concurso mediante a eitaçfw,
a .requerimento de qualquer interessado, de todos os credores
<lHe por ellc nos autos protestaram, para que venham ú prinwira audiencia vêr o promovente offerecer, por escripto,
as suas allcgaçõcs a hem do direito que lhe assiste ú prcfercucüt,
on rateio, as quaes poderão ser articuladas, ou não, c serão
:t("ompanhadas dos docmnentos que as comprovem.
Nessa audiencia será assignado aos demais concurrentcs
nm prazo commum e improrogavel de 5 dias para apresent a.rem suas allcgações, ou artigos, e provas.
Art.. 1.101. Findo o prazo do artigo antecedente, ficarão
0 :-; autos em cm-torio, á disposição dos credores, do exequente
c do executado, pelo prazo de 5 dias, para que possam exalninar a:-:; nllegações c documentos dos credores coucurrcntes.
Art. 1.102. Findo o prazo do artigo antecedente, aos
cretlores concurrentcs, inclusive o cxequente, é licito offe~
reccr dentro dos 5 dias seguintes, para serem juntas aof:l
nntos, as contestações ou impugnações, que lhes pareccrcll')
justas aos creditos c privilcgios reclamados no concurso.
·
Paragrapho unico. Ao executado é pennittido, dentro <..lo
mesmo prazo, dizer por pc~ição sobre as reclamações apre:-;tmtadas por seus credores, J tmtando documentos, se os tiver.
Art. 1.10g. Findo o prazo <lo artigo anteeedcnte, o c~<"rivfí.o
f:trft tl:-) aulos <'«'uelw,os ao jui;r,.
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§ 1°. Se as partes não houverem allegado nullidade, simulação, fraude, ou falsidade, das dividas, on contractos, protestando logo en1 seus artigos, ou allcgações, por dilação probatoria, e se ao juiz parecerem sufficientcs as pmvas produzidas,
proferirá sentença, sem mais formalidades, a1lmittindo, ou
não, os creditas dos concurrentes, fixando-lhes o valor e classificando-os segundo as prefNencias que tiven~m, de accê1rdo
com a legislação civil, hem eo111o ordenando se faça a folha
de pagamento, nos termos do art. 1.1 05, se fôr rwces:-:ario.
§ 2°. Se, nos termos do paragrapho antecedente, f,)r caso
de marcar-se pmr.o parn, a prova ou. se ao .i uir. pan·cer neeessario, mandará, que se assigne uma só dilaç:\o at( 10 dias,
commum a todos os eoiH~\llT('!l(Ps 1 finda a <tu:!l :t.hrir-se-ú
vista em cartorio, pelo prazo de 10 dins, t'tllltllllllll a todos os
credor0s, para arrazoarem aíinal.
§ :~o. Arrazoados t1s au1os, ou d('P-orrido o prazo do
pamgrapho antPcedenk, s«·r:lo o:-: a11los ('« ltwln:-:o~; :11' .i 11ir. pam
sentença.
Art. 1.104. Da sentença profe,·ida sobre o eoneurso
caberá o recurso de appdbção, 110 dfeiLo devolutivo sóInente.
Paragrapho unico. Pendente a appellação, nenhum dos
credores poderá, sem flnnça, levantar n qnalllia, que lhe
tocar, ou, no caso do axt. l.lOü, obter quP ~(· llt<' d(~ <'ttrfa, de
adjudicação.
Art. 1.1 05. Proferida a sentença sobre o concurso, será
organi.r.ada pelo contador do jniím, e sujeita ú approvação do
juiz, a folha de pagamento dos credores, de aet•{irdo com o
julgado, se assim o houver ordenado a sent<'nçn.
Art. LI()(). Versando o eoneurso sobn~ os proprios bens,
serão esteR adjudicados ~to ercdor que o houver r<'qll{'rido,
mandando para isso o juiz que se proceda (t re~p<·<·( i\~a conta,
que será afinal julgada por s<'ntençn..
§ 1°. Se mais de um credor houver requerido a adjudieação
dos mesmos bens, serão estPs adjwlicados ftqudl<' <lenüe elle"
em favor de quem for julgada a prcfcn'ncia, e, caso sejam
chirographraios todos os pretendentes á adjndie::tção, proceder-se-á á licitação entre elles, e :::, quem mais dt'r acim:~ do
preço da adjudicação serão os bens adjudicados.
~ 2°. Far-se-á a licitação mediante proposta~ verlmc~ em
audiencia, para a qual serão citados, a rf'querimento do interessado, todos os credores que houverem requerido a adjudicação, pena de revelia, podendo a eitação snr feita na pe::s\1a
dos advogados, ou procuradores jwliciaes, das parL<>s, SP tiverem poderes especiars para lançar <'Hl praça, oa por J>l'<'giio
ctn audiencia, quando os advogad<w, ott pmellradort'f', não
tiverem taes poderes.
§ 3°. Entre os licitante~~ ~·nrú. no easo de oHr~riar:; ignaes
c de iguaes direitos segundo a Jt.i ciYi1, prdcrid,, :1qucll<' que
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fôr credor de maior quantia, e, sendo tambem iguaes os erediLos, o exequente, f'e fôr licitante.
§ 4<>. O credor, a quem forem os bens adjudicados, será
obrigado a depositar, antes (lc passada a respectiva carta
o excedente da quota, ou quantia, que lhe couber, ou o preço
dos hens (no caso d!~ não haver rateio e de não haver o credor
julgado prefercnte requerido adjudicação), afim de S<'f ratPiada, a quantia dPpositada entre os demais erf'dores, ou
n·:;l.ituida ao f'xccutado, :-;e fôr caso.
~ 5". S(• o c~n·dor adjudicatario IJÜO li~er logo o deposito,
::;r•ri'1 intimndo para fn~:d-o, dnntro de :~ dias improrogaveis,
pell:t de se julgar seJII dff'iLo a adjudicação e de Sl' passar a
eada em favor do 1'-lCll eoneuncutc que tambem haja requerido
:tdjwlica~~fío, ao qual j•aiba a preferencia, 1108 termos do § ao.
~ (i';. No caso de• sú havPr requerido a.djwlie:1çiio o adjudicat.ario l't'lllÍsso, ir:lo os IH'IlH ú HoYa pnu~a, ou !Pilão, eonforme o ea:-1o, aJ'plil~aJHio-HP ao llwsmo adjudieatario as sanc~~ões
eHLalwleeiJas para o nrreumtn.11tc que não pagar, uo prazo
legal, o prcc;o da arremataç:1o.

LlVRO VII
Dos recursos
TITULO UNICO

llJ~l'o:-si ÇÕES GEHAr~S

ArL J .lOI. São adnJissiveif', no proecsso eivil c~ cmmm.'reial,
o:; ~eguintes rceur:'o~:

I, appdlação;
li, ('mbargos;
1U, aggravo;
IV, cart.a if'sl.etlltllihavd;
V, revista,.
Pa.ra.grapho unicu. Alr':m dos reeunms ordinarios enu ..
lllerados neste artigo, tem Jogar o Pxtraordinario, nos ('USos
Pxpressamcnte declarados na Constituição Federal.
Art. 1.108. Não é licito ás partes usar, ao mesmo tempo,
de dois recursos eoutra a mesma decisão, podendo, entrel.a.nio, variar do que honvf'l' interposto, quando eabivel, dentro
elo prazo legal.
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Art. 1.109. Além da parte litigante, podem recorrer das decisões:
I, o assistente, reconendo o assistido;
li, o oppoentc;
III, o terceiro prejudicado em seus direitos.
Art. 1.110. Não podem recorrer das decisões:
I, os que Pxprcssa, ou taeitamente, ti verem se ~~o1tformado
com a decisão, on prat.iendo algum ado qnP n~n·lP, ou importe,
a sna approvação;
li, n parte qne confessou a ac<;iio ;
lii, a qw· transigiu sobre o julgado.
Art. L. LU. O rceurso ÍJLh•q)()st.o por uma da..:.: parLes aproveita ~tos litisconsortes, salvo quando dist i neto~. ()!I oppo~;tos,
os ~em; intercss<~s.
Art.. 1. L12. Se a scni<~r~~.~a contin_•r parLPs tlisf.in('kts, púde
o reeurso ser· rcstrieto a wna delbs. (·;-;p! ~<·i fi(':tll' lo-st · na

petição a parte <le que se n•eoiTC.
Paragrapho 1mieo. A S('llf cnça. na parLP dt~ qw~ ni\o ~ie
re<'OlTeu, não será prejudieada pela decisão do n·•~ttr:-;o.
ArL] .11:t Os rPem·sos serão interposto:-; no~ pntílos Jll::J.readof:', que serão contados da inlünaçfto do d<·:-qwcho, on
~cntcllça, ou da sua puhlie:1(;fío <'Pl audif•Jtl·i:l, 1( 1 Jando a (dia
forem presentes as partes.
Paragrapho nnieo. O )Jr:tí'.o para o tneeiro prcjudieado
appelhr, ou aggravar (tiOS \':t~os (~xrn·psso:3 de aggravo) da. ;--;ent.ença, definit.iva, serh de (i llll'7.P~. <~oatado dn dai a f'Jil
que o JJiariv do Fôro JPr IJoLicia da deei~üo. P:1ra <~:: :~ggr:1.vo:i
im~identcs, o prazo ~-mrá o nwsmo da. parte_

Art.. l.lH. Em materia. th• fnllellei:.L o:-:
regulados pela n~spPdiv:t lf'i.
< :API'I'lf LO

n·(·IJrso~

:~<~rii,q

rf

Art. LJ t;J. Cabe appclla.c:ão das :-J<~nLertça~ defi11it.iv:1:; 11n:;
casos em qw~ 11i1o fôr <~xpreRso o re<~nr:-:;o <k ag;gra\'(1.
Art. 1.11 n. A appclla~~fto é voluul.ari:t, ou nc·r·essaria:
§ ] w voluntaria a appcllação interposf.a pelas vartefi
ou pelo:-:; icreeiros prejudicados em s<~m; dirc~ii o:-:; pch sen0

•

tença.

*

2°. E' ucec::;sal'Ía a :tppcll:lJ;iTo int~~rposl.n }wlu jui;~,, rtos
easos dctenuinados em lei.
ArL ] .117. A appellaçfio voluntaria interpõe-s<~ por petição
o Lermo 11os ant-.os, nor-; lO dias sq~ninf:<'s :u, 1 h inl·.inw,ção
da senterH;a.

\C'rtJH DO PODER EXECUTIVO

417

ArL. 1.118. A appellação necessaria interpõe-se por simples
dedaração do juiz na propria sentença.
Art. 1.119. Se o appellante desistir da appellação, será a
desisteneia julgada por sent.cnça, ficando prejudicado o recurso.
Art. 1 .120. Interposta a appellação e logo conclusos os
autos, o juiz dentro de 5 dia.s a receberá, se fôr de receber,
d<~elara.wlo os f"f'US ctfeitos e assignando, no mesmo despacho,
qtw deverá s<'r publieado 110 Dz:a.rZ:o do Fôro, por diligencia
do eserivão, o prazo Plll que deve o JH·oeesso ser apresentado
11:1 insbncia f;uperior.
Art. 1.121. Os dfcitos da appcllação ;-;üo clcvoJntivos c
sthpensivos, ou sómt>rüe devolutivos.
Art.. 1.122. O dieito dt'volutivo compete, em geral, a todas
as appellaçiH'S, f' o l'!fei f o suspensivo s6mf'nü~ i"ts appdbções
i 11 krpos1.:ts:
I, nas ~~:ttt:ms ordina.rias;
1 I, na;;; c:wsas sunnn:trias, em que Pxpn'ss:tmPJtte a ll~i
!'OIIC'PdCl' CBSe effeito;
III, pelo juiz, e.e-o.fficio.
~ \rL. l.t2:3. _\_ appdhv;:Io l"<'eebicb só no effnito tic~voluLivo
;:,tllurizu a t•xecw;üo pruvisorin. da sentença.
Art. 1.12·1. A nppeJlaçuo recebida, no d'fcito RUspensivo
JHH~ iNmo ;, .i nrit-ldÍI'<;ão do j niz rceorrido, eonsidcrando-se
nullos i,(ldo~; u~ :tdn~ d(' innovação, posteriores ao ::wn reeeIJinwnto .

.ArL. ! .I :2;). O pm:.~o para n remess:t c ~lpre8enLaç~ão do:')
a ui os na snperiur in::-;Laneia é de 15 dias, contados da puhlieac_~ão no DiarÚJ do Fâro do despacho do sen recebimento
i ndq><'JHlcntemcni e de qua.lqtwr outra diligencia.
'
Art. l.l2H. Os prazos pam a interposição da appellação
o para o :·wgnirnento dos reenrso~ são cont.imws P pcrcmpLorios.
Art. 1. 127. A reuwssa. dos autos, quaesqner qw~ f.lcjam os
f•IT(·it.os da :t.ptwlln<;:lo, fnr-se-ú. sem dependeneia de traslado.
Ad. L t2;-.;. Ueeorrido o prazo do art. 1.125 (' n:l.o tendo
sid11 expedidos o;.; autos, scrft a appellação julgada deserta, se
f t"· voluntaria, c se houver sido interposta ex-o.f!icio, devem
a~-: partes rPelanwr :1o juiíl contra a demora do seguimento.
Art. 1.129. O jnl~n.nteJJto da deserção ~erá pre~~~dido de
intiumção do n.ppellanl e, ou seu procurador. para: PHl :~ dia~.
:dlq!;ar Pn'lbargos de .i ust.o imp('dimento.
~
Art. L 1:w. Apmsnntados os entlmrgo~, o esr·ri \'iio ai)J"irit
vif:·d a ao advogado do :tppcllado, vor ·18 horas, n decorrido
o trm110, logo fariL conclusos ao juiz, que, a requerimento da
vu1t(~ c ~(~ f()r necessa.ria prova do allegado, marcarú, para HHa
JH'<ldw·ção, um pnt~o att: !) dias ; no caso eontrario, deeidirú.
tk11i.ro tk ig11al pra7-o.
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§ 1°. Sendo attendivel o impedimento, o juiz relevará o
appellante da deserção e lhe assignará, de novo, para a remessa dos autos, outro tanto tempo, quanto fúr provado que
esteve impedido.
§ 2°. Se o juiz não relevar o appellante da deserção, ou,
findo o novo prazo, se ainda não tiverem sido remettidos os
autos á instancia :::;uperior, a sentença será executada.
Art. 1.131. Só se consideram impedimentos attendiveis, para
obstar o lapso de tempo para o seguimento da appellação, os
casos de força maior, molestia grave, ou prisão, do advogado
do appellante e qualquer embaraço judi('inl, ou ohstaeulo
opposto pela parte contraria.
Art. 1.1:32. Se a parte se julgar prejudicada com a decisão
do juiz a quo, recebendo com, ou sem effeito suspensivo a
appella(;ão, poderú. reclamar á Camara competente para o
recurso a reforma de~~e dP,;pal'ho, npre~c'n1ando ao relator
a stia reclamação.
§ 1°. O relator reeelwndo a pdiçiio. apr<>~r·nlal-n-ú, na
primeira Hessão, á Camara, qw~ deeidirá.
§ 2°. Se fôr rdonnado o dPspaeho do jui;~ a quo, expedirá
o relator oflicio para qne se torne Rem efTcito a cxec~ução provisoria, on c~tr1.:ttk scntcw;n pnra qnP !"P a insf:um', ('onforme
o caso.
§ 3°. Se a Camara verificar qne niio era eahivd o recurso
de appellação interposto, isso mesmo dirá, ('assando o despacho
do juiz, ao qual commtmi(~arú, pur officio, o relator, a decisão
proferida.

CAPITl lLO Ill

Arli. LI :~a. Salvo os casos expressos na lei de~ fallPneias,
os aggravos são admissivcis sómcnt.e das deeisüc~:-: :
I, que indeferirem a petição inicial ;
li, que absolverem da instancia ;
III, que não admittirem o chamamento á autoria, ou a
opposição, on assistencia de terceiro na causa ;
IV, que julgarem provadas, ou não, af' PxccpçõeH admittidas neste Codigo, s~\lvo a de su:-;pc:ição on :u; pdns quaes o juiz,
em qualquer proecsso, se declarar competente, ou incompetente;
V, que não admittirem, de qualquer fúr111a, a defesa do
réo;
VI, que indeferirem requerillt<'nto dP inquiric;iio, ou Iwrieia,
ad perpetuam rei memoriam ;

VII, que não concederem dilação para se• tomar o depoimento do autor, ou do réo, ou para inquirição de testemunhas,
nos casos em que este Codigo pcrmit.te que se concc~da ;

\t
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VIII, que negarem precatoria para prova na dilação
n concederem indevidamente, com ou sem effeito

probatoria.~ ou

suspensivo ;
IX, que não concederem vista para embargos de terceiro,
ou prazo para provai-os ;
X, que negarem o sequestro, ou a busea c apprehensão;
concederem, ou denegarem, o arresto, ou julgarem-n'o afinal
procedente, ou improcedente ;
XI, que denegarem mandado de manutenção ao réo, no
easo do art s:~a;
XII, que eon~tituirem esbulho judicial ;
XIII, que julgarem o ineidente do attrntn<lo ;
XI\·, que julgarelll a habilitação ;
XV, que julgarem a C'Xhibição;
XVI, que julg:trem a liquidação de s<mt.ença;
X VIl, que onh·narem, ou dispensarem, a caução ou fiança,
julg;arC'JH o ~~Pll :1rhitnunenlo, ou a idoneidade do fiador;
X V11 I, qtw julgan·m :1 reforma de autos em que não
1i \·(•r havido snJJtença ;
XJ X, qtw ju]g:trcm procrdente, ou improcedente, a acç:1o
(I(• divisilo, ou a dn demarca~~:1o de terras partieularC's ;
XX, que n:1o homologan·m o penhor legal;
XXI, qw~ ckerdan·m, oH não, a dissolnç~1o das soeiedades
eoHJmerciaes, ou ei vis e das de credito real, ou qne mandarem
proceder ú. sua liquidaç:lo por modo diverso do estabelecido
JJtl lei, ou no eont.raeto ;
XX1J, que colleedercm, ou não, cauçãtl de opere dcmolicndo, na arç:io d0, nuneiaç~ilo de obra nova ;
XXIII, que homologarem, ou corrigirem, o arbitramento
e a avalia,çilo, on julgarem, ou não, livres, ou sufficiente~, oH
!i,llltoveis .Para a esp<:cializn.çfio das hypothccas lcgacR;
XXIV, que or<lcnarcm a pri~ão;
XXV, que não admittircm a excusa allegada pelo i11Lor,
ou curador 1Pgitinw, ou dativo ;
XXVI, <JUC decidirem folobrc a obrigação de dar bens a
im·ctltario e deliberarem sobre o modo ou fórma da partilha ;
XXVli, que ordC'narem aarrecadação da herança jacente,
ou não a suspenderem, apresentando-se herdeiro, ou repre:-ieiÜa.nte devidanH·ntc~ habilitado ;
XXVIII, que rcsolv<~rem as controversias nos processos
<lli!llulm; dos inn~ntarios e que lhes correm appensos;
XX IX, que arhif rarem, oll n:1u, a remnrH·ra<;:1o dos liquid:tr!fe::;, ou a vinLPna dos tc~tamcnteiros;
XXX, que dc(~idircnt ~olm~ impcdimenl.os oppofitos {},
!'f'kl•r:\çrío do etl;;;:Ullf'ldo, ott julp;arem a ju:-:t.ifjta<;ão para o
rq!;i~·t m do cdchr:tdo ~;em a presença da autoridade, Jtos
c:l~'( 1:' de urg<mda (ar I. 200 d• 1 Co digo C i vil); e bPm assim a H
jusJ irieuçüe~ par:t f'f'n· i n·1" <I<' documento n:ts habilitações de
•~. t:-::'lll(~n I •,;
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XXXI, que denegarem a appellação, inclusive a de ter..
ceiro prejudicado, que a julgarem deserta, ou relevarem da
deserção o appellante;
XXXII, que autorizarem a entrega. de dinheiro, ou
quaesquer outros bens, ou a alienação~ hypotheca, permuta,
subrogação, ou arrendamento, de bens, sem ser por accôrdo
dos interessados, ou em virtude de fientença anterior ;
XXXIII, que importarem a tPrminação do processo fóm
dos casos para os quaes jú Psteju exprf's::;o o aggravo ;
XXXIV, que negarem prccatorin pur:t e\Tt'Hf;:"ío <b sentença no f ôro dn situação dos bens ;
XXXV, que julgarem Auhsistenl<~ a peubora, não ha~
vendo embargos, ou julgarem nflnnJ provados, on nã.o, os
embargos do réo nas :w<:fies <·xe<·nl i vns, on os do <'xecutatlo
nas execuções ;
XXXVI, que, n:ts nx<·etH;i-i<·s, tH'gaH·tn \'Ísh para elllbargos do executado ;
XXXVII, que rejcitnrcu1 in liminp, o:-; ('lllhargos de terceiro, ou mandarem que eonam nos auto:-;, ou <'til apartado, ou
os julgarem afinal provados, ou não ;
XXXVIII, que decidirem sobre elTO de conta;
XXXIX, que eonecdr·rcm, on não, a adjudi<':t<;fí.u <' a remissão <lc bens ;
XL, qnc annu1larcm a :-t.rremataçãu, a adjudieaçüo, ou
a remissão qu<' já houverem produzido :-;Pus effeitos legaes ;
XLI, que admittirem o concurso de credores antes da
arrematação, adjudicação, ou remi~~üo, 011 que o neg::tl'Pill no:-;
casos em que é permitti<lo ;
XLII, que reeusarelll a in:-:nipçfíu, o n·gislw c emnprimento dos testamentos ;
XLIII, que julgarem a reducção dos te:::dallll'utos ;
XLIV, que 11omearcm~ ou destituírem, inventariantes,
tutores, curadores, testamenteiros e liquidm t tes;
XLV, que concederem, ou reeusarem, sttpprimento do
consentimento, ou de idade ;
XLVI, que negarem a inscripçtio do ben1 de familia ;
XLVII, que não attenderem h reelanmçfio contra acto
de tabellião, ou official de registro ;
XLVIII, que appnwarem, ou mudifir·arctu, os estatutos
das fundações.
Art. 1.134. Os aggravos são de petição, ou de instrumento.
Os de petição seguem nos proprios autos n suspendem o
proseguimento do processo até que decidido o incidente; n:lo
assim os <lc instnmwilto. (~ttjo cffpifo (~ nl<'rattH'ntc devolutivo.
Art. 1.1:35. ~ão sempre de iu:-;Lruruento os aggravos interpostos das decisões que julgarem não provadas, ou improcedentes as cxcepções de ineompetew~ia, litispendcneia ou preven(:ão, prcseripção e coisa julgada, ou conecd<·n·m o arresto,
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ou pelas quaes o juiz se declarar competente, ou que ordenarem
:t arrecadação da herança jacente.

Art. 1.136. O aggravo de petição e o de instrumento serão
interpostos dentro de 5 dias da intimação do despacho, ou
~Pntença, c por termo nos autos, assignado pelo advogado.
Art. 1.137. A interposição do aggravo póde ser requerida oo
jui7., ou feita em eartorio, independ('ntementc de despacho,
(l('elnrando a parte a disposição legal que antori7.a o J'('CUrRo,
(' qne O('VNft ser mPncionadn no respectivo termo.
Art. 1.13R. Interposto o aggravo, quando de petição, o
('Scrivão, sPm pcrcb de t<>mpo, abrirá vista dos autos successivamcntc, por /IS horas, ao aggravantc, para minutar, e ao
aggravado, para contraminutar o recurso, c, findo o ultimo
1ermo, fará immediatamcnte conclusos os autos ao juiz que,
dPntro de igual pra7.o, devcrh responder, mantendo, ou n"'forJJlando, a cl('cisfi,o de qll(' se interpo7. o aggravo.
.
§ 1°. A minuta e a eontraminuta do aggravo podem ser
in:=;t.ruiclas com documentos novos, que serão- apreciados pelo
jni;~,, independentemente de vista ús partes.
§ 2°. Tendo mnba~ ns partes aggravado de petição, a
qm' Üv<>r n'eorrido em ult.imo logar tcrh 48 horas para minutar o seu aggravo c eontraminutar o do primeiro aggravante,
que tPrfl, por Rlla VPZ. Í!!;U:tl pra7:o para eontr:uninnk1r o scgnmlo aggravo.
§ 3". No caso de niio reformar o juiz a decif:fi.o, deverá o
Pscrivão, dPntro d(' 24 hnr:t~. r<>mdter os :wtos ao tribunal
~~ qwrior.
§ ,Jn. Reformando o julí~ a deeisão, o aggravn.do, se da
nmTa dc('isão coulH·r aggrnvo, poderá requerer, dentro de
1S horas, n. remessa do::; autos, independentemente de qualquer
on1ra diligeneia, on arra7.oado, ú. instancin snp('rior. que. mn
fnn~ dos Plementos existentes, decidirá.
Art. 1.139. O aggr~wo que não f<'Yr preparado, n:1 prinwira instancia, dentro das 24 horas seguintes ft, entrega da
eontraminut.a do a.ggravado, e na instancia superior, clentro de
!) dias, eontftdos de sn:1. apn~sentação [t secret.aria, eonsidera-Re
rmmnciado e desf'l'to pelo sÍ> vencimento do termo ; e os
autos respectivos, indepenciente de julgamento da deserção, ou
renuncia, baixarão a cartorio, a requerimento do intcrPssado,se
(~Rtiverem na Côrte de J.. ppcllação.
Art. 1.140. Não sP conhecerá do aggravo int8rposto fóra
dos casos expressos no art. 1 .13:~; nesse caso, a parte respondcr[t pelHs custas do ineidenk (~ :w advogado impor(J. o juiz a
llllllt a de 100$000.
Art. 1.111. Nos tcnnos de interposição dos aggravos, não
é admissivel o protesto de ~e conhecer por appellação, se
o enso não ft)r de aggravo, ou de ficar salvo ao aggravante
o direito de inkrpor nppella(~ão, se não se nonhccP.r do
aggravo.
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Art. 1.142. Na petição ou no termo do aggravo de instrumento, deve o aggravantc indicar ns prf;ar-; do processo que
desejar sejam trasladadas.
§ 1°. Independentemente de indicação, deve o escrivão
trasladar, por constituirem peças indispensaveis para conhecimento do aggravo, a decisão recorrida, a c~rtidão da sua
intimação, se houver, o termo da interpo::;içiio do rcenrRo c a
petição do aggravo, se foi apresentada.
§ 2°. O traslado dcvP sC'r ~xt mhido, l'onfPrido e concertado no prazo de 5 dias.
§ 3°. Autuadas, Clll Heguicla, a~ pcçns f rasladad:IS, o escrivão abrirá vista, succcssivamcnte, por 48 hor:ts, ao aggravante, para minutar o aggrnvo~ !' ao ap:gra\·:tdo, pnrn f'ontraminutal-o.
§ 4°. O aggravado, 0m sua conf.rmninut.a, potlcr[l J)(~dir
a extraeção de outras peças dos n 11 to~. ('OITPndn 111 '" ~~n:l f·onf:L
exclusiva as despesas rPspectivas.
§ 5°. Essas novaR peças seriTo nxtrn hidas e juntas aos
autos no prazo que o juir- fixar P que n:l.n PX!~Pderfl de !"i
dias.
§ 6°. O aggravante P o aggravado pod~rào iw;;trnir com
documentos novos, respeetivanwute, a milmta (' a contraminuta. Não se abrirá vista ao aggravantr pnr:1 di7.!'r soln·r
os docnm~ntos apresentados pelo :1~gravado.
§ 7°. Preparados c condu~os os autor-;, imnwdiatamcntc
apô:-> a extincção do termo conecJido pnra a ~~nntmminutn,
ou para o traslado de pPf;as rcqueri!las pelo aggnwado, o
juiz, no prazo de 3 dias, reformará, ou nmnf!'l'[t, a deeiH:'io
aggravada, podendo ordenar, se a mantivPr, a nxtracção c
juntada de out.rns peças dos autos, C'tn prazo qtw dcn'rÚ. determinar.
§ 8°. l\Iantida a deeisão, o escriYão renwU nrá o recurso
á instancia superior, no prazo de 48 horas, 011 naquP1lP qtw
fôr determinado pelo juiz, se houver tra:-~bdos n f irar.
§ 9°. Se fôr reformada a !lecis:lo, poderft o nggravado
proceder pela fórma indicada no mt. 1.1:38, § 4°.
Art. 1.143. Nos casos em que nfio se houver firmado a
jurisprudencia a respeito do recurso eahivd, HP a Camam
de Aggravos decidir, no caso, que o recurso é de appelJaçfí.o,
a parte não será com i~·~o prejudicada; P, devolvidos os
autos, poderá interpor o rcem·so julgado competente n
prosegnir no processo dP acetm lo (~Oill ns n•:-;p(•eti n>s tramites.
Art. 1.144. O recurso de aggravo é rrs1ricto ao ponto
de que se aggravon e sobre nlle dcvPr(t YNRffl.l' o provimento.
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CAPITULO IV
DAS CARTAS TESTEMUNHAVEIS

Art. 1.145. A carta testemunhavel tem por fim tornar
effectivo o aggravo, euja interposição, ou cujo seguimento
l tonver sido denegado.
Art. ] .140. A carta testemunhavel serú. requerida ao escrivão na:::; 48 horas seguintes ao despacho que denegar o agp;ravo, ou seu Reguimento, indicando o n~querentc ns pPças do
proeesso c1ue deverão ser trasladadas.
Art. 1.147. O esel'ivão dará recibo da petição ú parte e, nu
prazo maximo de !l (lias, fnr(" entrega do instrumento conferido
c• eoneertado.
Art. 1.14$. N eg::wdo-sc o escrivi"i.o a dar o rceibo, ou não
<'ntrcgamlo, sob q11alquer pretexto, o instrumento, s<~r[t suspellso por :~o dias, alt'~m d:ts penas criminaes nm que incorrer.
Paragrapho unico. O I estcmnnhante, nesse caso, poderá
requerer ao presidente da Côrtc de Appellação n. avocação
dos autos para o julgamento do reenrso P imposiçiio das penas
Plll que tiver incorrido o er-;erivão.
Art. 1.149. Extrahido c autuado o instrumento, seguir-se-(\
o processo estabdc·eido para o aggravo de inst.rumcnto.
Art. 1.150. A Camara. a que competir o julgamento da
carta, se tomar conhecimento della, mandará escrever, ou seguir
o aggravo, ou dc>cidirá logo de meritis, quando instruída a
carta de modo a dispensar outros esclarecimentos.
Art l.l!l 1. fk o aggravo estiver expressamente autorizado
110 art. 1.1:~3 c, sendo de petição, iôr denegado, a parte prejudicada, juntando o recibo da carta testcmunhavel pedida
no escrivão, representará ao presidente da Côrtc de Appellação, pn.ra mandar sobrestar no proscguimento do feito, af.í~
~rlterior dceisão.

CAPITULO V
DO PROCRRRO DO nl<:CTJRSO RXTRAORDINARIO NA JUS'J'IÇA I,QCAL

ArL 1.152. O recurso cxtraordinario serfl int<>rposto por
petição c termo nus nntos, dentro de 10 dins dn, intimação da
sentença fts partes, pn·c~f'd<•tHJo despacho do prcsidf'ntc da
( ~tn-te de App0Hação.
Art. 1.1!5:3. Concedido o recurso c dellc intimada a outra
parte, serão os autos continuados eom vista por 15 dias, succ~essivamente, ao recorrente e n.o recorrido, e devolvidos os
autos, ou eobra<los quando não o forem, d('pois de vencidos os
llf·azos, snnlo renwUidos (t Secretaria do Rupremo Trilmnal

Federal, dentro de 3 me:r.es, contadoR <ln Rua interposição,
ficando traslado, que será logo rcrnet.t.ido h primeira instancin.,
para nelle correr a execução, se a parf,e n:'lo qui:r.N, para if1so,
fazer extrahir carta de sentença.
Art. 1.554. Denegada a interposição do ref'ttrf.\o, a parte
prejudicada poderá, dentro de 48 horas, solicitar <lo FwcrPtario
da Côrte que lhe passe carta testemunhavcl.
§ 1°. O secretario da Côrte dará ft parte recibo ela ppt,i<;>fío
c entregará o instrumento no pra:r.o maximo dP lO din.R.
§ 2°. A carta tc:=;temunhavel f-Wr(t, procP:"'-':lda n:1 fúnna
do nrt. 1.142 c seus paragraphos.
Art. 1.1 GG. O traslado contPrít todos os aetos P arti<·nlndos,
os despachos e sentenças sohrc a qncstão principal e irwidcntes,
excluídos os termo.::; conccrnen~~<'S ao andnnwnto do pro<·<·sso.
Art. 1.1 !56. A carta de sentC'nça será ext rahich pela Secreta da da Côrte rle Appdlação c- assignada pelo pr0.siclentc
rlo Tribunal c pelo rehtor do aec(n·dfío re('orrido ; P t•ontPtit
ns peças indicadas no m'f.. !Hi7, pnragrapho nni<'o.
Art. l.JG7. Rc a part<· pref<·ri!· CXPCilhl,l' :1 ~<·lllelH;:J, pot·
meio dP rarta, o tra~lndo ficar(! :Jl'('hiv:Jdr' n:t Sr•nr•l:n·i:l. da
CôrtP . df' A l)pdln.çfí o.

CAPTTULO VT

Art. 1.15k. Os proec~sos remet.tidoo; [t, ( ~tn·t r' r lc .\ppdlação, para. o julgamento em ~cgunda instan<'Í:t. ~Nilo di~t,ri
huidos c apresentados ús rP~Jw<·l iv:1.~ ( ':liHnra:-'. 11:1 r·onl'ol'lnidadc
do regimento interno.
§ 1°. Tratando-se de appelJação, quer rlas de<'jsões <los
juizes de direito, qner das dos prctorc~. o pr0sidC'nt(', 11n
~essão em que o processo fhr apresentado h ( 'amnrn, sor1Pnr(t
o rclator para o preparo e o julgamento do rPeurso.
O relator sorteado sPr:'t o juiz dos irwidentP~ qtH' nfío
dependerem ele aecôrdão, (' o ~:xe1~Utor da-.: dilig<'n<·.ias mnndadas proceder para o julgamento.
§ 2". Nos aggravos <' cartns IPsh·nlnnha\·r·is, ol>sPrVftr-se-á o <lisposlo no nrL I. 1_81.
·
Art. l.Wf). O relatm·, nas appc1ln(;ües d(~ f'PflÍ<~nç~fts dos
juizes ele direito, mandará abrir yjsf,a dos nuLos vn1· 10 dias,
suecessivamcnte, aos advogados das partes c :-to Pmenrador GPrnl
elo DiRüieto, nos ('.af;os em q11c se fi7.Pl' mi~tér Rlt:' ~mdiPncin.
§ 1". As partes dcvcJ·ão al'tieular, e1n fúnn:1, ~nl11JPt icn
as conclusões de facto c de direito pPÍ-tincn1 ('~ [, ea{Isn r' qw~
pretenderPrn rleRen\:oh~('J'. nos dd)~ltPs ol':lf'~. ''~' ~:'"~~:lo dn jnlgmnento.

.\CTOR

no PODER

EXF.C::UTIVO

425

§ 2°. As conclusões s0rão apresentadas Pm duplicn.t.a,
jnntando-sP nos autos um elos exemplarPs P remrt.f,f'lHln-sP
o m1ti·o no advogado da parte contraria.
3°. Dentro dP ip;ual prmm, n contar do dia da npresentflção das conclusões, fnrão as partes entrega ao sem·etario
1Ie exemplnrcs impressos, ou dact.ylographadm;, das
mesmaR
c•onclusõf's, que serão por dJe authenticados, para serem distrihuidos pelos juizes que intervierem no julgamento.
Art.. J. WO. Denorridos os termos do artigo ant0rior, sf'rilo
os autos concluRos no relator por 15 dias. P f'Olll n noht do
'' visto". J>edirft. dia para o julgamento.
1\ r f.. 1.1 n1. Designado pelo presidente o dia pn.ra julga.tnenlo, Sf'rfio intimndos os advogados das partes por <~art.a rlo
f~ec~retario, <' aos inlerPssnllos se dnrú seiencia por Pditn.es, pu1Jlicados 110 Dirtrio do Fôro.
1". Em logar accessivel do Trilmnal, dcvPrú f~sf nr
-:r•mpn• afllxarb n list:t. dn.s ea.usas eom dia.
§ 2". Para os l'ffeil.os do uisposto no pres<'JÜ.P artigo, s:i.o
os advogndos, co1n emta registrada na Côrte de Appellação,
ohrig:Hlos n ('Ommnnieur, por officio, á Seerchtri:J, o~ seus endct·eço~, bem como qualquer mudança ulterior de cscriptorio,
on ele rcsidenein; pena de serem considerado::; seienteR medi:l.ntn :1. ::;impleR pnl>li<·a.çfío dos editaes e affixaçfío da li si n dns
f'~I.1JS[t~ COlll dia.
Art. 1. Hi2. Na sf'ssão do julgamento, apregoadas as partes,
o presidente dará a palavra, primeiro ao appellantf', dPpois
:tu nppellado, para a exposição da causa ao Tribunal.
~ J ". Cowústirh a exposição da eausa, em primeiro Jogar, na
n:1rração do fnel o, on factos, qneeonstituirem a hypothesesujeitn
a .inlgarnento ~~ 11:1. indieaçfío das provas que os confirmarem,
<', em seguidn. na :tllcg;a~~rro <lo dirPito applienvel (t cspecie.
§ 2°. A ea.d:t uma. das partes será eonePdidn a. palavra
pr•lo rn·a7.o de 20 minutos, prorogavcl por mais 10.
Art.. L I G:~. 0 presidente da Camara advPrtirá os advogados
qne se dPsvinn•m do assumpto e poderá eassar-lhPs :t palavra
quando 11san•m d1· expressões offem;;ivas ús park::;, on :tos seus
:t.dvog:Hlos <'. du:1.s n~Z('S advPrtidm:. ofío a.ttr'rH]N<'lll (ts :Hhnoes1 nc;·õcs (}llf' nw~ forpm ff'itas.
Art. I. l!i I. [\;fio eompnrecendo {!, sessão do julgamento o
advogado do appr·IJ:ntl f', sNrt a <·ansa ndiad:t para :1. primeira
sPss:i.o segninlr~ (' :-;1• a <·~Ln aindn não (~ornp:tn~c·N, ou quem
l<'!!.:dnH'lll<' o :-:11h:-:l.il.un, :t. appcllação scrftjulgada i1 ~;na revelia.
Art.. 1. Jn;), Falt :llldo ú. :-:C'ssão do julgmn<•nt o o advogado do
appellado, on quPilt o ~nh~l i tua, julgar-se-á :1. <":msa ;,. revelia,
~nlvo Pxcm;a le.gnl. d<·,·id:mH•IlLc comproY:Jda, :t. juÍí\11 do TrilHmal, <·aso em qw· sNú a t·aufla adiada.
Art.. 1.I li(i. No (':tSO de rallef'.imcnto, Oll dn molestia grave,
(1(• qnalqtl<'r dos ad\·ogados das parü•s, serh u causa adiada,
~tlr~ quf' :1 pnrlr• inlr•,·pc:...::ld:t promova :t. infin1ae,•i'io dos ou1ros
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advogados constituídos na procuração, se os houver, ou faça
intimar a propria parte para constituir novo advogado no
prazo de 5 dias, se o advogado fallecido, on impedido, fôr
o unico constituido.
A intimação das partes ausentei-1 do Disfricto Federal
far-se-á por edital, com o prazo de 30 dias.
Art. 1.167. Encerrados os dehates oraes, o pn·sidente da
Camara dará a palavra ao relator pnra a cxposiçfio narrativa
do facto e dns provas dos nu tos qllP l'onfinna rPrn :1~ suas observações.
Art. 1.168. Findo o rclatorio, será facultado a qualquer
dos juizes pedir aos advogados preHentrs e!'wlan'cim<~ntos ~obre
qualquer facto que interesse h decisão.
Art. l.IH9. Terminada a exposição da causa, o presidente
inquirirá do Tribunal se estú, ou não, habilitado a d(•eidil-a
immcdiatamcntP, e, obtendo resposta affirmat iva, dar!1 a paJavra ao relator para proferir o seu voto ; e111 s('guida, Lomarú
os votos dos demais juizes na ordem inven;a de antiguidadP, e
annnnciará a decisão, designando para redigir o ~wc6rdão o
relator, ou um dos jnir.es V(~twrdores. easo sPj:l o n·lnfot' Yoto
Yencido.
§ 1°. Se qualquer dos juizes clcelarar quP precisa de mais
amplos esclareeimentos, passará o Tribunal a ddihrrar ~m
conselho, afim de conferenciarem os jni?:Ps r·rttn· ~;j P Px:uninarem detidamente os autos.
§ 2°. A conferencia em com:;elho f ar-se-h na. llH'sma sala
daR Re~·sões, JJa qual sómente poderão estar presC'ntPs o
secretario .do Tribunal, on quem o substituir, c o Pmcurndor
Geral, que, todavia, não tomará parte na discussão.
§ ao. Declarando-se os juizes habilitados para julgarem
o feito, proceder-se-á, em pnhli~'o, ú votaçfto, nn fúrJtta Pst.abeleeida no presente artigo.
§ 4°. Se, após a delibPração em conselho, algum juiz
declarar que earece de maiR detido exame da questão, será
o julgamento adiado pelo prazo maximo de 3 sessões da
Camara, ficando, então, os autos em mesa para a revisão, o
que o presidente annuncinrú, depois de voltar o Trihtm:Il a
funccionar em publico.
Art. 1.170. Nos debates oraes na Ressão do julgamento, as
partes cingir-se-ão ao desenvolvimento daR conehtsões escriptas
que houverem apresentado, e caso dellas se afastem. não obstante as advertencias do pre:;;;identc, ex-offir~1:o, ou a n~queri
mento da parte interessada, o Tribunal não tnP':Il'(l r'rn <'nnsideração as novas aJlegações feitas de sorprer.:1.
Art. 1.171. No julgamento, serão sempro votadn:~scpara
damente, não sómcnte as questões prPliminares, S('n:to t:nnbmn
todas as questões distinctas, a juir.o elo JH"(h,;idr•nf.r'. I'J'-r~{!in·o,
ou a requerimento de qualqnPr dos juir.r~s.
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Art. 1.172. Antes de ·proferir decisão, poderá o Tribunal
converter o julganwnto em diligencia para. mandar proceder
a exame:;; perícia<':-:, mediante quesitos que :;;erfío logo formulados, nonwando o reJntor Oi" peritos, ou p::tra que se tome o
clPpoimento de qualquer das partes ~·ohrP quesitos qn<' o Tribunal formulará no ac(~órdão.
Pnmgrnpho mtif·o. Todas as diligPnciap. scrfio pror.E'Rsadas
11:1 S<"gnnda instarH'ia pelo n·lator, flllC darh pam Í:·iso as :mtli(•rwia.s IH'<'-<•ssaria~ <'Jll :-;(~gnida ús do juiz semnnario.
Art. 1.17~L () presidPJÜ<' da Cmnara, quando honvcr de
<h·signar dia para. julgamenio, procr~der[t de modo a fazer
tnndiar entrn o seu dnspaeho (' o dia designado ~ dias, pelo
lii<'!JOR, sn h· o <':tso d<> nrg(•ncia, df·vidanwtdP mnt.iv:ula.
Art.. I .17-L Nas appdlaçõPs dn s sent<·11ças do~' prctorcs,
o I"Plafor, depois rlf' apresPntadns a~ (~0Jlf'lnsõ<~s d:v~ p~u1cs,
nos i<'rmos do a.rf. I .1 !)9, tcr(t. yj~;ta por I di~t.~<, findos m;
qWtP~, n:r priJnPir:r. :-;e:-:~.;:! o, aprcst•rd.ar:'\ o f(·ii o p:l r:1 qtH' fique
<'lll ll!('Ra. até a Sl'~~iio RC'f~liÍnte, nn, qual :-"(•r(t .in!n::rdo ~·da
l'(ll'llla <'~d :lheiE>cida 110s a rt.s. 1.161 c segni n t f' S.
Art. 1.17!i. < ).-; embargos am accórdãrY"' das ( ~:tmaras <le
Appdbção, on d~t dn /\gf~rnvos, R<'riio mticuladnR de nccêmlo
eom o dispmdo no art. l.l!i!l, ~ to. no pm7.:0 ch~ lO dias rla
in timn(,':1o da ~;c•nt ('JH;:r. ~' di;.:.f l'ihnicln~' pP]n Pn•sidf'nl<~ da CêJJ·te
a nm dp::-:<•mhargador. quP R'l'vir[, df' rela.Llr, oh:'-'Nvncb a.
11rdPm dc anf iguic!:Jd,., t•·:d!!idos ns pre:;id~·Pt t·~~ da:~ Canmm:;;.
§ Jo. O rdator, S<' ft>r easo do l"('eurso, m~tlHbr[t dnr vista
dos aufos no emhargndo. pelo pra;m de !i dinR, pnrn impngnnc.·:1o, a q11al t:unhcn1 ;:.·p f:n·[t, po•· artiç:O'-~. Wl fónn:t do <'if:Hio
:rrf. l.1!l!l, § ] 0 •
§ 2°. Se n:lo ftH· enso de embargos, nos termo-; dn. legislação (~Jll vigor, assilll o dr•,·idirh o relator, dmHl1) n~eurf'o ele
:rggmvo p:n·a a CtH·te.
Interposto por pctiçfío o [tggravo, sPm depcnrlcneia de
1.crmo, o relator :tprPsentnr[t o feito em mesa, p:tra o julgamento (' relatarú o recurso :;;em tomar parte na discussão e
bvrar:'t o aecórdfio. U aggravantc, após o relatorio, poderá
snst<:'nhr t' -~ Ruas ('onelnRõPs, em pra:;o;o nfío PXCe(lentc de mn
quarto de hora.
§ 3°. Aprcsentn.dn a impugnação, serão os autos condusos ao relator pelo prazo ele 15. dias, seguindo-se em tudo
mai~ o IH'O!~csso do julgamento estabelecido p:un as appcllaf;ões,
~;:dvo qnanto (J intc~rv(mçilo, nos debatefl, do Procurador Geral,
~~ qn<'m ~~<'rú, f'-:('111] il'P d:1cb a palrwra, se a pedir, dcpoifl do eml,:t,r:1~ndo, p:tra, se qniwr, di?.er de direito sobre os embargm;;,
on al!Pgn r, d(' fa(~f o P d<• direito, quando forem interessadm:;
•rwnon'f', iniCJ"di!'!os, on n Fn7.:CIHla l\1unieipnl.
ArL 1.17(). Para os fins já estabelecidos neste Codigo,
qn~rn f o {ts appf•li:H;,õ(•s, ns partes apresentarii.o os <'mhargos
" ·t Ílltpm~n:H.·:Io ('lll duplif•ata
<' fornecerão, nos 10 dia:;; se..
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guintcs, exemplares, que serão authenticados pelo srcrC'tario
da Côrte, para Rerem distribuidos pelos jui7.es.
Art. 1.177. A distribuição dos embargos fa.r-sr-[t de modo
a estabelecer a mais perfeita egualclade cntrr os desembargadores.
Paragrapho unico. Não poderá servir de n~Iator o desrm lmrgador que houver tomado parte na decisão embargada.
Art. 1.178. Contr:t a nwRmn Rentrm;a nfío s:lo ndmiRRÍYris
RPgttndos mnbargos.
Art. 1.179. Os embargos de dccJaraçfio srrfío oppostos
dentro de 4R hor:t~ da intimaçfío do accórdão, t' dcdm~idos por
pct.içfío, na qual se c>nunciar(L o ponto obscuro, mnisso, on contr:tdictorio, da sentença, sem que por e11es po~:-;a ~e r :1 ltN:H l:t,
por qualquer fórma, a ::::;nhstancia do julgado.
Paragrapho unico. A pdi<,·fto srrú dc>sdr logo iiHkfcl'id:t
quando não indicar o ponto obscuro, rontrndic·torio. (lll omittido, :t RN explicado, ou enunciado.
Art.. 1.180. No julgamento elas acçõcs rt'seisori:1s c dos
rmbargos rcmettidos, applicar-sc-[t. o disposto nrstr cnpit.ulo
quanto ao processo de .i nlganwnto das :1 prwllac.~Õ<':-;, s:d \'O
quanto ú continuação elos autos com vista, na seg11nda instaneia p~tra apresentação das eonelusões (bs p:u·l<'s, as qu:1es
d~verão ser juntas aos mlios rm prinwira in RI :mc~ia, nos
pra.7-os marcados nn l<'i parn as ra7.fi('C' fi n:w~: (' 1'111 log:11·
dPstas.
Art. 1.181. Nos agg;ravos c cartas testeinnnhaV('Ís, sah·o
o caso do art. 1.175, § 2°, o feito será examinn.do mn nwsn no
prazo de nrna sessão; na sessão scguintc~ serft sorf p:1do o rPl:ttor <', na inunediata, terá Jogar o jnlgament.o.
§ Jo. No acto do jnlq;amciJto, Plll sc>guid:L :10 rrh.torio,
srr[t pfmnit-tida (ts partes que o rc~qnrren'lll. por sctr:-; ndn•gn.dos, a diseussfio orn.l de stws cmwlusõr's. r>~11 Jli':Jzo rprr· nii()
nxr·edf'l'ú de 15 minutos para <·ad:i um.
§ 2°. Findos os debatPs, abrir-sr-ft :1 discnssfío r·nfT(' os
desembargadores~ r•ntnPçnndn 1'r'h qlll's1 :lo prr'limitl:l r qur• fílr
suscit:tda.
§ ;~o. Encerrada n di:-:c·n:-:-::1(1, pr<W('(h'l'-:-'1'-:': :1n jlll~~:t
mPnt.o na fôrm:t. PstnJw]C',.id:l no :1rl. I J(iq (' sc·rrs ·~ ~ 1",
2'' c 3".
Art. l.lR2. No pnwp;;;~o c julg:wwnto do n~eur~o de revista, segnir-sc-ú. o qun <·stú pn~~(~ripto nos :1í'l~. IOR :1. 117 do
decreto n. !fi. 27:~, de~ 20 de de:;;r•Jnhm d~· ID~::, ''lllll os <r'I..'Jtintr·:-;
:u1ditamrntos e modificações :
.
I, a pet.iGão dr recurso SC'l'Ú aprnsnnta.da ('111 duplicata,
devendo um do~ r''\t'mplnrt'~" :-;r'r l'f'llH'f t idl). P11 (•ntn~gm' :10
rncorrido ;
II, o presidente da Camara, que houver prorrrido a decisão recorrida, deRignará, para servir de rebtnr. nn1 d('~P!ll
bargador da ont.ra Camarn. dr' Appf·1l~çõrs;
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III, extrahido o traslado, será este continuado com vista
ao recorrido, para, no prazo de 10 dia:'l, impugnar o recurso
c juntar com a sua impugnaçãó os documentos que julgar
convenientes ;
IV, a impugnação dovc ser apresentada em duplicata,
para Oi-i fins acima (lcelarados ;
V, apresentada a impugnação, tcrú. vista o Procurador
Ceral pelo prazo (h• lO dia~. para <li7.cr d<~ direito;
VI, em Heguida. Herilo o~ autos eondusmo~ ao relator pelo
prazo de 15 dim~. fi11dos oN <llta.cs pedirú dia pa.r:t julgamento,
f'cguindo-;;;p <'lll tnuo ruaif' o proeC'sso es1.ahcl<wido para o julganwnto das app<'II:t<:õ<·~. lll<'HOR quanto ao~ dPhn.tes oracs,
qne s<•rão f'Uh:-;1 il uic los t•('l:l providPiwi:t d<• qlll' <'ogit:t o
:1rl. ] .1 ~;{;
Vll, o Pt'O<'UI':Idor Ckl':ll pod<T:'t usar ch p:tlnn:1 na ~<'~:-~fio
do jnlgauH•uto. <l<·poi:-: d(• fc·ito o rclatorio ;
VIII~ da pd.iç:1o (' da impugnação da n•visla ser:!o forll('eidos <·xemplan·s para HNem distribuído~ no:-; jlli7,<'}', como
:-:<· ddcn11i11a para as appPJiações e embargo:-:.
Art.. 1.1 ~:L D<'<'ÍI lindo preliminarmente as Camarm~ Reunidas que o eaf'o ~ de revista, poderão, a requerimento de
qualquer dos juizes, ou do Pmeurador Geral, mandar intimar os
advogados daR partrs para, pprante cllas, virem dar expli<·ações or:ws sobn~ o faeto pelo prazo maximo de 20 minutos
cada mn, on ordenar qualquer d.iligeneia para completa verificação dos factos, que servi l'am de base fts allegnçõcs do rc('OJTcnte, ou do reeonido.
Art. 1.184. O Pmeurador Geral terá -:ista dos autos pelo
pmzo de 10 dias nas appellações, embargos e aeções rescisorias,
quando foren1 iukrcs:-;ados :1 Fazenda Municipal, lllf'llot·es, on

iuterdictos.
~\rL. 1.1~5. ~\s deeisõt·~

proferidas pela.s Camaras Heunidas

s(•rü.o a~signadas :-:(nrH'ntc J)('lo presidente e pelo relator.

Ll V.R< > V IIJ
Da disciplina c correição do fôro
Al'i. 1.186. A cormição geral do fôru, a que houver de pro('eder o Conselho d<' .Justiça, será annmu·iada por edital do
n•Hpeetivo presidente, determinando o dia, logar c hora da audi<~ueia., ehmnundo a comparecer os funeciouarios que Jhc silo
~11jeitos e comminando penas aos que faltarem.
1°. Na audientia aprazada, fará o secretario a ehatll:ld:t dos furweionarios, pela lista extmhida do livro rcs}>ecti vu
1 lt· ntalrienla, prévianH·ntc
organizada para esse fim.

*
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§ 2°. Feita a chamada· c mencionados na acta os nomes
dos que. comparecerem e dos que faltarem, segnir-sc-ú, a apresentação dos titulos com que servem os reRpf'di n>s cargos e
empregos.
Art. 1.187. A correição geral será especialmente destinada
ao exame dos livros dos differentes officios, ou serventias c da
sua escripturação.
Art. 1.188. Devem ser apresentados á r~mTeição todos os
livros de escripturação, os protof'ollos, os de nota~, termos, em
geral, os de protestos de Jdras~ de registro geral r' espeeial,
do Deposito Publico, de distribuiç·ão, t.utdas e euratelas,
inventarias, registros dos testamentos, bens do cv('nto, defuntos
e ausentes, registro civil, wgist ro dP. autos, I0111ho dos <·artorios
c taxa j udiciaria.
Art. 1.189. Os serviços da coneição serão distl'ibuidos llclo
presidente aos desembargadores do ( ~onselho de .J nstiça..
Art. J .lHO. Com rcfemJwia aos fun<Tion:t.rios, < lr•\.('!11 os
corregedores :
I, verificar os titulos eom que servem seus oifieios c
empregos c SP. pagaram os resJlect.ivos direit.os, reprcsP.ntando
contra os que forem encontrados em exereicio sem esse pagamento, assignando-lhes prazo para o satisfazpr, c HU:;;JH'ndendo
os que não exhibirem titulo 1cgil in)(), JH'OVf'tHio. co1nn de· direito,
á sua substituição;
l[, syndiear C informar-Hc Robrc O proccdimen{ o dc~lJcs
afim de saber se observam ~nus respcet.ivos n·gimentos, se
exigem, ou recebem, cmolumcnt os excessivos, on gnl,lifiençõer-;
indevidas c, cspecialmentP, se os juizes dão audienc~ia e se
são assiduos c diligentcR na admi11istraç:"io da jm;l if;a; se
os tabellifies, escrivães c demnis oHieiacfl serven1 <'ollJ promptidão ás partes, ou se retardam iudevidament.e, por falta
de pagamento, os processos, rceursos, aet.os n cli1igmH·.ias, afim de
procederem eontra os ditos fmweionurios, como fôr de direito.
Art. 1.191. No tocante aos livro~ dos diffc'rf'nle~ officios
devem verificar :
I, se os livros estão abertos, lltmtcrados, rnhri(·aclos c
encerrados por autoridade competente e dcvidatll~'fll<~ sdlados
m; que são sujeitos ao imposto de scllo;
Il, se estão eseriptos por JH'ssua lcgif.imn (~ ncb fúnna que
a lei prescreve;
III, se a eseripturação é seguida., sem interrupção n espac;o
em branco, se tem rasuras, borrões, emendas c entn·linhns <',
no caso affirmativo, se estão rcsalvados ütes defcil.os :
IV, se os termos, autos e cscriphtras r•stão la11ça< los e
lavrados com as formalidades c declarações exigidas na lei e
assignados pelas pessoas que devem at:signal-o:-;, ver ifi<~amlo
se foram d.ü;tribuidaH as cHcripturaH c 11cJla.R t.ra.ns<'riptos os
documentos que a lei manda t.ransercver· e se formn pagos os
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impostos, fazendo emendar e supprir os erros e omissões que
acharem e determinando, em conformidade com a lei, a fórum
n o modelo da escripturação.
Art. 1.192. Contra. aquelles que forem achados em culpa,
procederá o Cons(~lho de Justiça, conforme o caso, punindo-os
disciplinarmente, ou remettendo ao Procurador Geral os
do<~urnentos, para promover o processo criminal.
Art.. 1.1 0:3. Terminados os serviços da eorreição, será a
nwsma en,·errada por mnn audiencia espeeial. ~~om as formali(hdes do art. 1.186.
Art. ] .104. Encenada a correição, o presidente do Con:selho apresentará ao 1\Iinist,ro da Justiça um relatorio eircmnstaneiado dos seus trabalhos, das penas applicadas e
dos casos de responsuhilidacle comnmnicados ao .l\1inisterio
Publico, para promover o respectivo processo.
ArL 1.19!l. O C'ow;;elho de Justiça procederá, em qualquer
cpodm do armo, :' coneições parciaes, nos juizos, ou officios,
s<~mJn·e qu<> os Í11teressauo~, ou o Procurador Geral, as
rt•qtwrercm contru, omissão de deveret::> attribnida aos juizes
<' funccionario~ dn jufoitiça, ou para emenda de Prros, ou
abusos, eontra a inn~rsão tumultuaria dos netos e fórmulas
da ordPm lPgn I do~ proer•ssos, em prejuízo do direito das
p:trl.es.
Paragrapho tmico. Para esse effeito, o Conselho poderá
fntH~<·ion~11' rom :1 fH'<'Sr'liÇ:t <k 5 dcsemlmrg:tdore~.

DIRPOSIÇÜE8 OEH Al~S E TRANSITO lUAR
ArL 1. WG. As disposições <leste Codigo são applicavcis a
proeef:sos que se ins1aurarcm depois que entrar em
vigor, ainda quP provenham de acto, ou contracto anterior.
Art. l.Hl7. São igualmente applicaveis suas disposições
a: •s processos pendentes, não se permittindo, depois de entrar
o Codigo em vigor, outros termos e actos além dos que ellc
admitt,c, ou que sejam processados por 'fôrma diven:;a da que
lHll' dle é rrgulada.
ArL 1. I!>~. As eausas pendentes, que, segundo este Codigo
ü•nh:tm proecsso especial, on fôrma diversa da estabelecida
pela lei anl erior, sf'guirão como haviam sido propostas, regn]:mdo-sc. pon'·m, os seus termos ulteriores pelas disposições
Ttr'll<' rn·es<·ripta~.
Art. 1.1 DD. Depois de entrar em vigor o Codigo, não serão
pr•nnittidos oulms meursos s<•não os que cllc admitte, c por
ell(' ::;e deverão regnJar a su:t interposição, fôrma do processo
c julgamento, sem prcjuizo dos que tenham sido interpostos
c dos resped.ivos termos .ift processados de accôrdo com a lei
:nderior.
(.odos o:-;
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Art. 1.200. O Governo providenciará para a publicação
do Diario do Fôro, no qual serão inseridos as srmtenças, os despachos, os editaes, os avisos, os annuncios, os termos do processo que dependerem de publicidade na imprensa, para produzirem effeito, e as notas de expedient.c dos cartorios, fornecidas pelos escrivães.
§ 1°. As publicaçõef' :"nn1o feitas no dia S(~guintc~ ao da
entrega dos originaes.
§ 2°. Os cdit.aes, avisos c amnmcios Jeverfln :-;cr tambem
publicados e-m onlr() urgão da imprenF!a diarja,; dn grande circulação.
Art. 1.201. Esl<~ Codigo PllLr:tri"L em nx<~t't!l,~:1o 1111 di:t, 3 de
abril de J92G.
Rio de Janeiro, 31 ele dma'tHhro
pendencia e :3no cln Rcpublie:t.

~1~·

W'.? !, to:-:{) da Indt·-

AttTHtn-l. DA SILVA

J ni'io l)lt,jz

DECRETO N. W. 753
Appro\-a o

-~- !H;

l"P~ul:unc11to

BtmNAtw~-:s.

l1l7•c8.

:J t m.; tn;zg;\lJmo

D 1~

do lnstituto Naeiou:tl d1• 1\lu,.:ÍI'

J !)24

1.

O Presidente da Republien dos li~stados Uuidos do Bra:sil:
ltesolvc, de accôrdo eom o art. :J", Jl. V, da lPi 11. I u::2, de(; de .
janeiro de 1923, revigorado pPlo arL ::H) da lni n . ._L7na, de 7
de janeiro de 1924, approvar o regulamento do Instituto Nacional de Musica, que a estP acompa.nha, a~;-:;ip:n:ult, pdo JVlinistro da .J nstiça e Nego cios I ntcriores.

Rio de .JaneiroJ 31 de dezem hro dP 1921, lO?··
pendcncia e 36° da Republiea.

d~t I ndc-

AR'I'Hf 1 H IJA SILVA l:h::Hi\1.\.lWES.

João J,ni;-.; Alvc.s.

Regulamento ao Instituto Nacional

rlr.

Musica

CAPITULO I
Dos fins do Instituto
Art. 1". O lm;tituto Naejonal de Mu:-;i(':J. dehi.Íila-su a

formar instrumentistas, eatüores e profest-;on·s dP nntsiea, ministrando-lhes, além da.

in:;;lrul'~~ão

geral :t ri i.-d it·:t. os meios
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praticos de se habilitarem para a composição; bem como a
desenvolver o bom gosto musical, organizando concertos symphonicos e de musica de camera nos quaes sejam executadas
as melhores composições antigas e modernas, com o concurso
dos alumnos.

CAPITULO 11
Do ensino
Art. 2°. ü ensino do Instituto eomprehenclerá os seguintes
cursos leccionados em aulas diurnas e nocturnns, os quaes serão
grupados em quatro secções; e para o effeito da frequencia e
da coordenação em que as materias devam ser estudadas,
divididos em séries, correspondendo cada uma a determinado
numero de annos escolares.
Jn secção- Elementar

Curso de solfejo -

Em tres séries de um anno cada uma.

2" secção- Vueal

1°. Curso de canto -- Em duas séries: ú~icial c superior
de tres annos cada uma.
2°. Curso de physiologia c hygiene da voz- Em uma série
de um anno.

sa

secção -· . lnslrÍtmenta1

1°. Curso de piano -Em duas séries: inicial e superior,
a primeira de quatro annos e a segunda de cinco.
2°. Curso de orgão - Em duas séries: inicial e superior,
de tres annos cada uma.
3°. Curso de harmonium- Em uma série de tres annos.
4°. Curso de harpa - Em duas séries: inicial e superior,
a primeira de tres annos e a segunda de quatro.
5°. Curso de violino - Em duas séries: inicial e superior,
a primeira de quatro annos e a segunda de cinco.
6°. Curso de violeta-· Em duas séries: inicial e superior,
de tres annos cada uma.
7°. Curso de violoncello - Em duas séries: inicial e superior, a primeira de quatro annos e a segunda de cinco annos.
so. Curso de contra-baixo -Em duas séries: inicial e su1Jerior, a primeira de tres annos e a segunda de quatro.
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9°. Curso de flauta - Em duas séries : inicial e superior,
a primeira de dois annos e a segunda de quatro.
10°. Curf:o de oboé- Em duas ~éries: inicial c superior,
a primeira de dois annos e a segunda de quatro.
11°. CurEo de fagote -Em duas séries: inicial e 'supe..
rior, a primeira de dois annos e a segunda de quatro.
12°. Curso de clarinete e congeneres - Em duas séries:
inicial e superior, a primcir::t de dois :11mos e a ~egunda ele
quatro.
13°. Curr-:o de trompa - Em duas 8éries: 1:nicial e superior a primeira de dois a nnos c a. i-=ep;und:t de quatro.
14°. Curso de clarim- Em dum~ sérif'~: inidal e superior,
a primeira de dois annw; e a ~·f'gunch de quatro.
15°. Curso de cornetim - Ent duas ~éric1: úúcial e snperior, a primeira de dois armos c n ~;ngunch ele quatro.
16°. Curso de trombcnc- Em duas séries: inicial e ::;u1>crior, a primcirg de doi~.; a11nos c :1 f'egumla de quatro.

4 secção-- Preparahn·ia e
8

c~oinplenwBlar d{~ ~~mnposição

1°. Curso de harmonia- Em tres séries de um anno cada
uma.
2°. Curso ele contraponto e fuga - Em uma sétie de tres
annos.
3°. Curso de instrumentação --- Em uma série de ires
annos.
4°. Curso de composição - Em uma série de tres annos.
rarngrapho unico. Os cursos serfío diurnos e nocturnos,
com os fegnilltc;: prnfe:~s: ·re:-::

CURSO DIURNO
PHOFESSORES

6 de
de
de
de
de
de
de
de
de

3
9
1
1
3
1
3
1

CAT IIEDRATICOS

solfejo ;
canto ;
piano ;
orgão e harmonium ;
harpa;
violino e violeta ;
violoncello ;
harmonia ;
contraponto e fuga., instnuneutnçfí.o e co1nposição.
PROFESSORES COADJ U V AN1'ES

8 de piano;
3 de violino e violeta.
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CURSO NOCTURNO
PROFESSORES CA'rHEDRATICOS

3 tle solfejo ;
1 de canto;
1 de violino e violeta ;
1 de violoncello :
1 de conGrrr-baixo ;

1 de flautn ;
1 de oboé c f:tgote ;
1 (le clarinete e congcneres ;
1 de trompa;
1 de clarim e cornetim ;
1 de trombone.
PlW F.I~SSO HES COADJ U V AN'l'gf-1

1 de violin<' c Yioleta.
CURSO IHURNO-NOCTURNO
l)IWFESSUU

CATIIEDRA'l'ICO

1 de physiologia e hygiene da voz.
Art. 3°. Os seguintes cursos são parallelos e ohrigatorios:
1°. Solfejo- dos de canto e instrumentos, excepto orgão;
2°. Physiologia r, hygieuc da voz - do de canto;
:3''. Piano (série inicial) -dos de canto, hanuonium c harmonia. Piano (série superior), do de orgão.
4°. Harmonia - do de orgão (série inicL.ü);
5°. Contraponto e fuga - do de orgão (série superior).
Art.. ·1°. Os programmns de ensino ser:1o organizn.dos de
~tccôrdo com o art. 69, n. 8, e regulam-se da fórma seguinte:
So~fcjo Notação musical. Metrica. H.ythmo. Tonalidade. Thcoria geral das escalas e dos aecônles. Oruamcnios.
Tran~porü~. Rolfejo e dieiado.
Canlo ·---· Emifis:1o, formação e JeseJJvolvimento da. voz;
a.rticulação c reeta pro11uncia portugueza. franceza c italiana;
grandes ar ias c trechos clussicos, sacros c profalws; peças de
conjuncto; technica das vozes e sua physiologia..
Physl:ologia e hygir-ne da voz- Anatornia dos orgãos vocaes,
:nulitivos e respiratorios; sua physiologin. em relação ao estudo
(lo canto. Hygienc dos mesmos orgãos.
Piano c outms instrumentos- Technica e sua applicação
progressiva desde os estudos e peças elementares até a musica

436

.\C'1'0S DO PUDE!\

EX J<:CUTI\0

de concerto de difficuldade transcendental; e musica de conjuncto de camera e orchestral, segundo a natureza do curso.
Orgão e Harmonium- Technica e sua applicação desde
os estudos e peças elementares até as de difficuldade transcendental; improviso.
Harmonia - Formação e encadeamento dos accórdes.
Rythmo, Harmonia tonal, modulante e chromatie<L Realização dos baixos e cantos.
Contraponto e fuga - Contraponto simples em todas as
especies a duas c mais partes. Córos duplos. Imitações regulares e irregulares a duas e mais partes. Fuga.
Instrumentação Conhecimento theorico dos instrumentos, sua classificação e divisão, caracter e natureza. Combinações. Orchestra symphonica e orchestra militar. Orchestração de marchas, dansas, sonatas, etc. Transcripção de
orchestra para banda. Analyse e leitura de partituras.
Composição - Dansas antigas; thema com variações,
canção, sonatina, sonata, rondó, adagio, quartetto, ::;ymphonia,
motete, missa, oratorio, opera. Analyse e leitura de partituras.
Paragrapho unico. Os programmas contidos neste artigo comprehendem apenas as indicações essenciaes, devendo
ser desenvolvidos. O programma será um só para o curso que
fiiver mais de um professor, a hc1u da unidade do ensino.

CAPITULO: 111
Do corpo docente
Art. 5°. O corpo docente é constituído pelo direcior, professores cathedraticos, professores coadjuvantes, professores
honorarios c livres docentes.
Art. {)o. Os professores cathedraticos e coadjuvantes serão
nomeados por decreto, medimttc concurso, na fúnna <lo capitulo IV deste regulamento.
Art. 7°. O Conselho de que trata o art. 55, em sessão
a que estejam presentes, pelo menos, dois terços dos seus
membros, e por voto unanimc, poderá eleger professor honorario o artista de reconhecida e superior eompctcucia profissional.
Art. 8°. São livres doecntcs os candidatos approvados
pelo Conselho, mediante cone urso ideutico ao q uc é exigido
para a nomeação de professor cathedratico.
Art. go. Os livres docentes serão nomeados por seis annos,
podendo a nomeaçã() ser 1 c novada por esse prazo si o Conselho o resolver por maioria de votos.
Art.. 10. Quando houver eonveniencia em ~·e coutractarem
os serviços de qualquer profissional, quer no pai~. quer no estrangeiro, o director solicitará no l\1inistro da .J uRt,iça c Ne-
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gocios Interiores autorização para celebrar o respectivo contracto, no primeiro caso. ou providencia no sentido de ser devidamente realizado tal contracto, na segundo caso.
Art. 11. Os professores cathedraticos e coadjuvantes
serão vitalícios desde o dia da posse e exercício.
Art. 12. Compete ao professor cathedratico:
1o. Ensinar de accônlo com o programma;
2°. Dar o numero de lições indicadas no art. 138, ús horas
mencionadas no horario;
3°. Completar as horas de lição marcadas no horario, nas
aulas de ensino collectivo, desde que a sua classe seja frequenhub por mais de ires alumnos; e na~ de ensino individual,
o tempo de lição a que cada alunmo tiver direitrJ:
4°. Assistir aos ensaios dos exercícios publieos em que
1omem part.e alumnos de sua classe;
5°. Dirigir as cJasses de conjuncto p:Ha flUe fôr designado
pelo director;
6°. Conternplrtr em cada lição todos os alnmnos de sua
classe, quando se tratar de ensino individual;
7°. Comparecer aos exames e concursos, quando nomeado
para ns respectivm; mesas, ús · essões dr> C;onsclho, nos
termos deste regulamento, e nos actcs, solemnes, e qnnesquer
outros do I11stituto, para que fôr convidado 011 desif~n:ldo, e,
no caso de impediment.o, pal'ticipal-o :10 dircdor, (~om a
possivel antecedcnci:t;
8°. Observar as instrucções e as recommendações do director, no tocante ao ensino, á disciplimt e á policia interna
elas aulas;
9°. Satisfazer todas ns requisiçües que lhe forem feitas
no interesse do ensino;
10°. Apresentar, mensalmente, ao director as notas de
frequencia, aproveitamento e comportamento dos alumnos
de sua classe;
1 1". ~ela r pela conservação dos instrumentos de sua classe.
Art. 13. Ao professor coadjuvante compete, além das
attribuições mencionadas no art. 12, excepto as de ns. 5 e 7
(na parte relntiva ás sessões do Conselho), reger os cursos
para os quaes fôr nomeado, dentro da respectivü série, de accôrdo com o disposto no art. 141.
Art. 14. E' vedado, tanto ao professor cathedratico como
so coadjuvante, m:tnter no edificio do Instituto curso particular.
Art. 15. E' egualmente vedada a transferencia ou permuta de cadeims.
Art. 16. O professor cathedr:.ttico, assim como o coadjuvante, nos seus impedimentos tempomrics, será subs~ituido
por outro de igual categoria.
Parngrapho nnico. Em falta de professor catherlrat.ico
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ou coadjuvante que possa ou queira incumbir-se da regcncia
da cadeira ou aula, a substituição far-se-á por livre docente
da mesma disciplina designado pelo director, ou por pessôa
extra.nha de notoria competencia, nomeado, sob proposta deste,
pelo Ministro da Justiça e Negocias Interiores.
Art.. 17. O desdobramento de um curso, por excesso de
matricuhndos, só poderá effectuar-se com approvação do
Ministro da .Justiça e Nc>gocio'-1 Interiores e, neste caso, a regencia da auh supplementar caherft de preferencia ao professor
cathedratico ou coadjuvante do mesmo curso, conforme a
hypothese de que se trate. Na impossibilidade de Fer um
dellcs designado, proceder-se-h pela frm11a expressa no pnragrn.pho unico do mt. 16.
Art. 18. Pela regencia da nula supplementar, perceberá
o professor nma, g,ratificação ig,unJ á do cargo effectivo. A mesma
gratificação será abonada ao livre doeente designndc pnra reger
anh supplemcntar e, se a reg,encia couher a pe~sóa o:'<tranha
ao corpo docente, a remlwernçflo será igunl no ordenndo do
eargo.
Art. 19. Os livres docentes, cujos titulas são expedidos
pelo director, têm o direito de se utiliz::tr do material escolar
do Instituto, sem prejuízo dos cursos officines. sob a condição <le se rcsponsahili:r,:u em pela conservnçilo do referido
material.
Art. 20. Os livres docentes não serão estipendindos pelo
Governo; receberão na thesouraria do Instituto as tn.xn,s ele
frequencia dos alumnos matriculados em seus cursos, (le(lnzidos 10 % para o patrimonio escobr.
Art. 21. O professor contará como tempo de serYiço no
m:-tgisterio, par:-t os effeitos da juhilrrçfio:
1°. o tempo intercorrente de serd~o rrünito 1,' ol>rigatorio por lei;
2". O de ser-dt;o puhlico em r0mmi~~f!ps 1edP,ienr. on F:~·ientificas;
3°. O de serviço de guerrn;
4°. O de serviço de auxiliar de ensino;
5°. O numero de faltas, não excedente de 20 por anno,
motivadas por moles tia;
.
6°. O tempo de suspensão judicial, quando fôr juJgndo
mnocente.
Art. 22. E' vedado ao professor encerrar o seu curso nntes
rl:-t época fixada no art. 136 deste reguhmento.
Art. 23. O professor condjuvante não poderá exercer
cumulativamente as fnncções <le livre docenie, nin(h mesmo
que hajn conquistado esses cargos em virtw!P. de <·oncm·so,
devendo optar por um dos dois.
·
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CAPITULO IV
Dos concursos para professores
Art. 24. Quando se der a vaga de professor, cathedratico
on eoadjuv~wte, salvo o disposto no art. 10, o director Inandnrá, cinco dias d('pois, publicar edital no Diario Ojficial com
o prazo de 90 dias, declaramb abert.a a inscripção para o conPur:-:o e as suns condições.
§ 1°. O director remetterá cópia do edital ao Ministro
da .Justiça c Negocins Interiores, afim de ser transmittirlo em
rcsmno aos presidentes e governadores dos Estados.
§ 2". A puhlie~lção do edital será renovada c pelo mesmo
modo repdüb ~~m c:t da nm dos uH.imos oito diaR do prazo da
in:o<eripçfio c, si '.~ste expirar durante as férias, conservar-se-â
ah·rl:a a 111esmn inscripçii:o nos tres dias uteis q :1 f'C seguirem
ao f ermo del1a~:.
§ 3°. A inseripção se farrt em qualquer dia ntil do prazo
Jn:1rcado no edital, d~1s 11 ús 15 horns.
Art. 25. No c;JSO do haver duns ou mais vagas, serão postas
:-3imuHaneammne em concurso, realizando-se os respectivos
~td ('S conforme a ordem estnbelecida pelo direcí.or.
Art. 2G. Poderão concorrer á vaga de professor todos os
brasileiros que cxhihirem folha corrida e forem maiores de 21
nnnos. Além da fo1ha corrida, poderão os candidatos juntar n.o
req nerimento, que será dirigido ao direci or, quaesquer outros
documentos que julgarem convenientes, como títulos de idoJit~idacle, ou proYas de serviços prestados á arte e ao Estado.
Paragrapho unino. Deferido o requerinwn1.o, o candidato
:lf~f~ignarft o seu nome no livro apropriado.
Art. 27. A i nsrripção poder A ser feita por procuração.
Art. 28. li'indo o pmzn d:t inseripQfío, ncnhmn r:wdid:d:o
snfL a ella ndmittido.
Art. 2!). Si, terminado o prazo, ninguern se houver inscripto, o director de\'erít prorog,al-o por igu:1l tempo, e assim successivamente, até que se verifique u inscripção, continuando
a reger, Ülterinamente, a cndcir.t vaga, até o seu provimento,
quem, para tal fim, lwu•.rcr sido designado ou nomeado.
Art. 30. No dia seguinte ao do encerramento da inscripção, publicar-se-á edital fazendo conhecer os nomes dos canditados inscriptos, a peça inclicadu na conformidade do respectivo programnw, e opportunamente o dia, n. hora e o logar
em que <levcrft ter inicio o eoncurso.
Art. :n. Os candidatos ft livre docencin, requererão ao
<lireetor a sun, inscripc;fío na primeira quinzena ele setembro,
independentemente de public:tçii.o de erlit1,l, instmirHlo oreql'(~rimf'ni'o n:t f,',rm:1.
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Art. 32. O concurso para professor cathedratico ou livre
docente comprehenderá as seguintes provas theoricas e praticas
prestadas, segundo a natureza da materia sobre que versarem,
ou oralmente, ou por escripto, ou no instrumento:
Solfejo
1°. Theoria geral de musica;
2°. Dictado musical de grande difficuldade por phrases que
serão tocadas ao piano ou harmonium, tres vezes no maximo;
ao. Realização de um canto ou baixo da(lo a quatro partes;
4°. Execução ao piano de uma peça indicada 1.5 dias
antes do concurso, correspondente ao 1" nnno dn eurso de
piano;
5°. Composição de solfejos e dictados para elnsse, segundo
indicação da com missão no momento da prova;
6°. Solfejar dois trechos, sendo um com mudança de
clave e outro com transposição, escriptos no acto da prova.

Canto
1°, Execução de uma peça imlieadn um mel- antes <h
realização do concurso;
2°. Execução de umn ou mais peçm; escolhidas peln. CO·
missão em um repertorio de seis composições que o r:1ndihldo
n.presentará no acto do concurso;
·
3°. Leitura completa, á primeira. vista, de um trecho com
palavras (manuscriptas) escripto especialmenteparfl, o actopelo
director ou pessôa por clle designada e apresent.:Hb ~10 can(li·
dato l!J minutos untes da prova;
4°. Execução ao piano de uma peça indicada lG dias antes
do concurso, correspondente ao 4° anno do curso de piano;
5°. Conhecimento de physiologia e hygicne dn. voz

Piano c outros instruntentos
1°. Execução de uma peça de difficuldade transcendental,
indicada um mez antes da realização do concurso;
2°. Execução de uma ou mais peças escolhidns pela com·
missão em um repertorio de seis composições, que o ea.ndidato
apresentará no acto do concurso;
ao. Leitura completa, á primeira vista, de uma peça (ma.
nm:;cripta) escripta especialmente para o aeto pelo director
ou pessôa por elle designada e apresentada ao candidato 15
minutos antes da p1:ova. Tran~posição da mesma em um
tom dado;
4°. Realização de um canto ou baixo dado a quatro partes;
5°. Conhecimentos geracs de historia e esthetica da musica.
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Orgão e harmonium

to. Execução de uma peça de difficuldade transcendental,
indicada um mez antes da realização do concurso;
2°. Execução de uma ou mais peças escolhidas pela commissão dentl-e seis que o candidato apresentará á commissão
no acto do concurso;
3°. Realização, tra.nsporktda no orgão, de um baixo cifrado (acompanhamento) classico, que poderá Per Pseolhido
nos oratorios, cantatas, flonatas, etc., de HandPl, Raeh c outros
autores dos seculos XVI, XVII e XVIII;
4°. Improviso sobre mn themfl. dado peb eommissão 15
minutos antes da prova:
5°. Realização de uma fuga a quatro pnrt.rs sobre um themn.
dado pela commissão;
6°. Conhecimentm; gcrnes de historia e estheticn da
mustea.
Harmonia

1°. Realização de um canto ou baixo dado a quatro partes;
2°. Execução no piano de uma peça indicada 15 dias
antes do concurso eorrespondent.e ao 4° anno do curso de
piano ;
3<>. Realização de uma fuga a quatro partes sobre um thema
cbdo pela commissão;
4°. Realização, ít pedra, de contrapontos duplos, t.riplos
e quadrnplos invertíveis;
5°. Conhecimentos geraes de historia e esthetica da
musica.
Contraponto c fuga. instrumentação c composição

1°. Realização de um canto ou baixo dado a quatro partes;
2°. Execução ao piano de uma peça indicada 15 dias
antes do concurso, correspondente ao 4° anno do curso de
piano;
3°. Realização de uma fuga a quatro partes sobre um thema
dado pela commissão;
4°. Realização, á pedra, de contrapontos duplos, triplos
e quadruplos invertiveis;
5°. Composição de uma fuga estylo livre, instn1mental
a tres ou quatro partes;
6°. Instrumentação de um trecho de piano, classico ou
moderno, para grande orchestra, segundo indicação da commissão julgadora;
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7°. Analyse de uma ou mais composições classicas ou modernas, escolhidas pelo candidato em uma li.~ta apresentada
pela comniissão oito dias antes da realização do concurso. Rsta
analyse deve comprehender a fórma no seu conjuncto e nas
suas particulo,ridades; os rythmos; as accentuações; e o sentimento; em summa, a construcção e a esthetica da obra;
so. Conhecimento de historia e esthetica da mnsica.

Physiolor,in c

hy~ienc

da voz

1°. Acustica musical;
2°. Thcoria da harmonia;
:1°. l\iovimentos e rythmos mnsic!tes;

SW1A ori~:cns phye physiologicas;
4°. Anatomia e physiolo~,ia do appare1ho da audição, do
:·pp:ueJho respiratorio e do apparclho da phonar;üc';
5°. Anatomia do membro superior;
6°. Physioiogia geral dos nervos c rios musculns:
7°. Hygicne.
Art. :33. O concurso para proyimento do cargo de professor coadjuv~n1:e comprehendcrá as seguinics pnrvas theo··
ricas e JJratica..<;, prestadas tambem, segundo a naturcz::t da
ma.teria sobre que versarem, on orolmcnt~~ on J)()r C<!.rtiplo on

swas

no instnmu·nf:1:

Piano c violino

1°. Execução de uma peça indicada no flin. Rcgninto ao
do encerramento da inscripção, correspondente ft sP.rie snperior
do curso e tirada do respect.ivo programma de ensino ;
2°. Execução de uma ou mais peças escolhid2s peh commissão julgadora em um repertorio de quatro composições,
que o candidato apresentarít no act.o do concurso ;
3°. Leitura, á primeira vista, de uma peç:.t (m!UlW"<?riptn,)
escripta especialmente para o arto pelo director on por pessôa
que clle designar, c a.presenüvh no Cfl ndirhto I!) minutos
antes dn. prova ;
4°. H.ealização de um canto ou baixo, dado a quatro
partes, e tirado {L sorte dentre tres a prcsentados pela conunissão
julgadora;
5°. Conhecimentos geraes de historia e esthctiea da
musica.
Art. 34. No concurso para professor co~.djuvnnte de
violino, o candidato fará transposição do trcd1o 0~.eripto, conforme o n. 3, em nm tom dado.
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Art. 35. A arguição do candidato pela mesa examinadora
so hre cada ponto do programma do concurso não excederá
de um quarto de hora para cn.da examinador. A arguição por
menos de tres membros da commissão julgadora constitue
motivo de nullidade do concurso.
Art.. 36. O regimento interno completará as condições
do realização dos concursos.
Art. 37. A commissão julgadora será constituída por seis
professores nomeados pelo lVIinistro cln. Justiça e N cgocioH
ltti'Tiore.', Hoh propo:ta do Director, que ferá o pre3idente.
Art. 38. Das commissões julgadoras dos concurflos poderão fazer parte pessôas estranhas ao magisterio do Instiiuto.
Parn grapho uni co. Faltnndo, á ultima hora, algum membro
d:1 eonunissão examinadora, o director lhe dará substituto.
Art. 39. To<l::ts as provns serão publicas, excepto ns que
forem feii as por escripto.
Art. 40. A prova oscripfa será feita em papel rubricado
pela commissão julgadora e fornecido na occasi:io, encerrados
os candidatos em nnm sala ou salas differentes, conforme determin:lr o directnr. A cadn horn, <le trabalho assistirii,o, ao menos,
dois nwmbros <h eonmrissão julgadora, afim <le llutn1erem o
silencio neeessa,rio e evitarem que qualquer dos candidntos
eonsulte livros ou notas que Jhe possam servir de a<ljnt.orio,
ou lenha communicaçiio com quem quer que seja..
Parngrapho nnieo. No cnso de realizar-se a prova escripta
em salas differentes, o director tomará as medidas que j11lgn.r
<~o11venientes pnra n completa fiscalização dos trabnlhos.
Art. 41. O prazo de •lnr:1ção fh prova eseripta serít
fix:H lo pela com missão.
Art. 42. Termiwulo o prazo da prova escripta, serão
todas as folhas da prova de cada um dos ca.ndi<latns ruhrie:uhs
ll() verso pelos membros d~t commissão.
Art. 4:~. Fedmcl:t e lacrada cada unm das provns e
eseripto no envoltorio o nome do seu autor, fiearfío todas sob
a g11ardn do dimctor.
Art. 44. Si algum canditlato, que tiver feito a prova
cseripta, n3.o puder eomparerer, por ,motivo de molestia, n
qualquer dns ontrn.s provas, c houver jnstifie~ulo a falta,
podprft :t eonmtissiio examinadora cspnçnr essa pro \'D até
oih dias.
Art. 45. O candidato que, ainda mesmo por motivo de
molestia, se rcôrar de qwdqucr <lns provas, ficnrú excluído <lo
eoncurso.
Art. 46. Terminadas as provas escriptns, serít publicado
cdibl designando dia e hora para as demais provas.
Art. 47. Ultinndo o concurso, elegerá a commissão, em
votação nominal, um dos seus membros para elaborar um
relatorio sobre o merecimento das provas, competencia do:~ <~tw-
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didatos e valor dos titulos ou documentos por elles apresentados no acto da inscripção, terminando por dar o seu
v.oto.
§ 1°. Apresentado esse relatorio, abrir-se-á sobre o mesmo
a mais ampla discussão e encerrada esta, proceder-se-á á classificação para 1o e 2° lagares, correndo cada votação separadamente. As decisões serão tomadas por maioria absoluta
de votos.
§ 2°. Os membros da commissão que concordarem com os
conceitos e conclusões expressos no alludido relatorio o assignarão, precedendo á assignatura as palavras:-- de accôrdo;
os que della divergirem, no todo ou em parte, formularão o
seu voto por escripto com as razões justificativas do mesmo.
§ 3°. A classificação só se fará para os dois Jogares, si a
commissão julgadqra, bem ponderando o valor e os meritos
dos candidatos, assim o entender.
§ 4°. No caso de empate entre dois eandidatos, quando
forem os unicos a, concorrer ou os unicos votados, excr<'erú. o
director o direito conferido no art. 63.
Art. 48. O director communicará ao Governo quaes os
candidatos que obtiveram os dois primeiros logares, e um
destes será nomeado si dentro do prazo de 10 dias nenhum
candidato recorrer da deliberação da eommissão para o Ministro da .Justiça e Negoeios Interiores, por intermeclio do director.
Art. 49. Concedido ao recorrente pelo director o prazo de
oito dias para provar quanto allega, será o processo, devidamente informado remettido ao Ministro da .hlf'tiça c Negocias Interiores, que confirmará o veredictwn da eommissão
ou mandará proceder a novo concurso, em que farfio par~e
da mesa examinadora professores que Hüo tenltarn servido
na primeira.
Art. 50. Si na primeira reunião, por falta de tempo, não
ficar concluido o relatorio a que allude o art. 47, ou a commissão necessitar de um prazo para apresenta1-o, o director
lh'o concederá por 48 horas, no maximo, e em seguida dará
por suspensos os trabalhos, convocando nova reunião para o
primeiro dia util após a entrega do relatorio.
Art. 51. O candidato classificado e não nomeado será
considerado livre docente da materia ou materias de que tiver
feito concurso, desde que o requeira, perdendo Pssc direito si
o não fizer dentro do prazo de tres mêses.
Art. 52. No concurso para livre docente, o relato rio a
que allude o art. 47 e as decisões da commissão serão presentes ao Conselho, para approvação ou não dos candidatos.
Art. 53. A' excepção da acta final do concurso, que será
assignada dentro de 24 horas após o julgamento, a que :;;e lavrar
em cada dia de trabalho o será pela commissilo na reunião
seguinte.
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Art. 54. As actas do concurso serão remettidas, em cópia,
ao Ministro da Justiça e Negocios Interiores, com officio do
director, no qual prestará as informações que entender nccessarias sobre o mesmo concurso.

CAPITULO V
Do Conselho
Art. 55. 1Ia.vcrú. no Instituto um Conselho, formado do
dircctor, dos professores enthcdrat.icos em exercício c dos
llH'mbros honorarios.
Art. 56. O Conselho não poderá exercer a.c; sua..~ funcções
sem a presença de dois terços de seus membroR, salvo nos casos
em que se exige o voto unanime, bem como nn~ sessões sol!"lllH~S, que HP efieetuam com qualquer numero.
Art. 57. Quanuo convocado o Cont:elho por duas vezes não
se verificar a presença de professores em numero legal, f ar-se-á
terceira convocação, deliberando-se com qualquer numero,
desde que se não trate de augmento ou diminuição de taxas,
ou de russumpto para o qual este regulamento estatue a unanimidade.
Art. 58. O Conselho será presidido pelo director e deliberará segundo rus normas estabelecidas no regimento interno.
Art. 59. Nos avisos para as sessões, que deverão ser assignados pelo secretario e expedidos aos membros do Conselho com antecedencia, pelo menos, de 48 horas, salvo nas
Ressões sole11nes, será declarado o fim principal da reunião.
Art. 60. O Conselho tratará das questões que lhe forem
subrnettidas, ou directamente, ou por meio de commissõcs,
q ne elegerá para o estudo previo das mesmas.
Art. 61. Funccionará o Conselho sempre que o director
julgar necessario, ou o requeiram 10 professores, dando os motivos por que entendem necessaria a convocação.
Art. 62. Para que qualquer membro do Conselho possa
usar da palavra, é necessario que o presidente lh'a conceda, não
sendo permittido falar sobre o mesmo assumpto por mais de
duas vezes, nem por mais de 15 minutos, excepto o autor de
qualquer projecto ou relator de commissão, que poderá fazcl-o até tres vezes
Art. 63. Sendo professor, terá o director, além de seu voto,
o de qualidade; não o sendo, sómente este.
Art. 64. Nas questões de interesse particular não podem
votar conjunctamente os professores que tenham entre si pa·
rentesco por consanguinidade ou affinidadc, em grau prohibido.
Art. 65. Quando, entre dois ou mais membros do magistcrio, se verificar o impedimento de que trata o artigo ante-
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cedente, só o mais antigo será admittido a votar. Quando
o mesmo impedimento se verificar entre o dircctor e algum
ou alguns professores, votará o director.
Art. 66. Ao Conselho compete:
to. Decidir os recursos interpostos pelos alumnos contra
actos dos professores, cabendo ainda reclam~1ç:lo perante o
Ministro da Justiça e Negocios In1eriores;
2°. Propor ao 1\Iinistro d~1. Justiça e Negocif s l'lteriorc8
augmento, diminuição ou supressão de taxas;
3°. Eleger os professores honorarioEl, nos termos do art. 7°;
4°. Conferir prernios instituídos por particubrcs c os que
julgar conveniente creur;
5°. Resolver sobre os casos em que fôr eommlta,1 1o pelo
dircctor;
6°. Impor a pena disciplinar estabelecida, no 11. ~~ do n.rt. 134
c as dos ns 4, 5 e 6 do art. 259;
7° Resolver sobre a nomeação dos candidato:c; ú livre d< ;cencia, approvados em concurso: como preccitúa o art. 8", e
bem assim sobre a renovação do prazo de que trata o art. 9°.
CAPITULO VI

Dos auxiliares do ensino
Art. 67. Haverá, como auxiliares do CllBino, trcs acompanha dores.
,
Art. 68. Aos ncompanh[tdorcs, que W'rfio nollH'ados pelo
director, compete:
to. Assistir ás classes designados pelo dircctor;
2°. Fazer os acompanhamentos de piano c harmonium
nas aulas, nos ensaios, nos exercícios publicos c nos concertos
do Instituto;
3°. Distribuir e arrecadar as muRicas nos cn~aios c concertos.
CAPITULO VII

Do director
Art. üU Ao dircctor, que deve ser um pro1ifi:-:-:io11al idonco
c de livre nomeação do Governo, podendo oecupar o eargo um
dos professores do estabelecimento, sem prejuízo da regencia
de sua cadeira, compete, além das attrilmiçõe~ mencionadas
em diversos artigos deste regulamento:
to. A direcção artistica e administrativa do Instituto e a
ins pecção do ensino;
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2°. Presidir o Conselho e os exames e concursos quando
fizer parte das mesas;
3°. Observar c fazer cumprir as disposições deste regulamento c do regimento interno;
4°. Resolver acerca dos requerimentos cujo assumpto fôr
da sua competencia c encaminhar os outros, segundo a espeeie, ao Ministro e ao Conselho;
5°. Convocar as sessões do Conselho, quando entender
preciso ou lhe fôr isso determinado pelo Ministro da Justiça
e NegociaR Interiores, observado o disposto no art. 59; adiar
ou resolver, usando <lo voto de qualidade, as questões em cn.so
de empate;
6°. Informar ao Governo sobre a nomeação dos professores
e ~obre os eontractos de que trata o art. 10;
7°. Assignar a conespondencia official, os termos c despachos lavrados em virtude deste regulamento e, com os mcm11ros do Conselho, as actas das sessões;
8°. Organizar os programmas de ensino c de exames, de
accôrdo com os professores elas respectivas materias e nudi(!llCÜt do Conselho;
9°. Estabelecer o horario das aulas;
10°. Rubricar os pedidos mensaes das despesas do estabelceimcnto;
11°. Dar posse aos professores auxiliares do ensino e mais
emvregados do Instituto, por termo lavrado em livro especial;
12°. Hegular os trabalhos da secretaria, da bibliotheca e
da thesouraria, e prover em tudo quanto fôr necessario aos
f:('rviços do estabelecimento;
13°. Ar-;sistir ÚR aulas e <'Xercicios publicas;
14°. Admoestar e punir, nos casos previstos em lei, os professores, auxiliares do ensino e demais funccionarios e os alumnos, applicando-lhes as penas disciplinares de sua competencia,
e encaminhando o recurso, quando intentado, a quem de
direito;
15°. Verificar a assiduidade dos professores, auxiliares do
ensino c demais funccionarios, e, de conformidade com a legislação em vigor, mandar descontar-lhes os vencimentos, quando
dl-i:xa.rcm de prestar o Rerviço a que são obrigados;
lü Velar pelo fiel eumprimento dos deveres por parte do
JH •.:::Hoal adrninistrati vo;
17°. Manter 110 Instituto rigorosa disciplina;
18°. Rubricar torlos os livros de escripturação do Instituto;
19°. Providenciar sobre a immediata substituição do docente que faltar oito dias consecutivos, mesmo com causa jus0

•

tifieada;
20°. Nomear c dcmittir todos os funccionarios cuja no-

meação lhe competir por este regulamento;
21°. Receber e por si mesmo dirigir reclamação ao Governo
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por faltas commettidas pelos empregados que não forem da
sua nomeação;
22°. Conceder aos membros do corpo docente e ao pessoal
administrativo, até 30 dias de licença, nos termos da legislação
em vigor;
23°. Fiscalizar a observancia dos programmas;
24°. Organizar, ouvido o Conselho, o regimento interno do
Instituto, o qual será posto em execução depois de approvado
pelo Ministro da Justiça e Negocios Interioref-i.
25°. Apresentar annualmente ao Governo, até ao dia determinado, o relatorio minucioso das occurrencias havidas no
estabelecimento e a proposta do orçamento annual, salientando
naquelle a marcha do ensino.
Art. 70. Ao professor nomeado para o cargo de director
será abonada, além dos vencimentos integraes da sua cadeira,
a gratificação estabelecida para aquelle cargo.
Art. 71. Substitue o director, crn caso de falta ou impedimento temporario, o professor mais antigo em cxercicio.
CAPITULO Vm
Do pessoal administrativo

Art. 72. Além do director, que será nomeado por decreto
c tornará posse perante o Ministro da Justiça c Nego cios
Interiores, o Instituto terá :
1 Secretario ;
1 Thesoureiro ;
1 Bibliothecario ;
2 Officiaes ;
2 Anmnuenses;
1 Dactylographa ;
1 Fiel do thesoureiro ;
11 Inspectoras de alumnas ;
1 Conservador ;
1 Afinador de pianos ;
1 Porteiro;
1 Continuo.
Paragrapho unico. Todos os funccionarios serão nomeados
pelo Ministro da Justiça e Nego cios Interiores, excepto o fiel
do thesoureiro, o conservador e o afinador de pianos, cujas
nomeações competem ao director, precedendo proposta do
thesoureiro para a do primeiro.
Art. 73. Haverá ainda sete serventes para as exigencias
do serviço, os quaes serão admittidos pelo director.
Art. 74. Ao logar de secretario terá accesso o official de
maior merecimento; ao deste o amanuense tambem de maior
merecimento.
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ArL. 7;J. O funcciouario administrativo que trabalhar
c.tunulativamcnte em serviço diurno c nocturno, contará este
ultimo pela metade·, para os effeitos da aposentadoria, fazendo-se a eontagc•m do tempo, dia a dia, embora ~irva altcrnadamcHtc.
Art. 7ti. O tlw:-;otll'<'iro ~c·rú auxiliado por ttJn Jid de :-;ua
t'\Tinsiva <'Oll:i~tJl(;:t.
Art. 77. O thesourciro umnterft um livro caixa em que
di:niamcu(t~ far:·t iodos os lançamentos relat.ivos ús c·ntradas
c :..;a hid:t~.

Art. ~~~. O Llwsoureiro :-;ú poderú ser cmpo::;~:iclo no eargo,
depois que houver pn· . ,tado a fiança de 5:000~, em dinheiro
'HI apoliecs da divida publica.
Art. 70. O thesoureiro rcceber(L annualmcllte ~)00$ 1 para
quebnts e dil'fcrenf;:ls de i J'i)C(I' pa~os pelo pl'llduc! I> d:1~; ktxas
e···r·: d:trc::;.
Art. SO. Compc~tc ao secretario :
1o. Orgaoümr a cscripturação do estabelecimento :
2°. ~llpf'rint:·ndc·r o serviço da sccrctari:t de~ qtw é ehde
na! um!, faí~('ndo :t:' di~!ribuic;ões de ::;erviço pelos S('l!S auxtIiatTS;
:~". Hcdigir c r:t/.Cl' ('.\P<'dir a l'OlTCSIJOIHlelll'Í:L ollitial da
(lin·doria;
ct·. Cotupal'~'('('l' (t:-.; ~(';-':-'1-Je:-i do Con:-;dho !'Ujm; adar:;

hnarit;
!)·•. L:t'1T:tr o~ !l'l'lllll'-1 dr~ pos8e

de todo

o pc~i;:;oul

do Ins-

(.iltllO ;

no. Pa:-:sar, ft viskt de d(·~;pacho do dil<·ctor, :1.s certidões
quu lhe forem requeridas ;
7°. Informar por cscl'ip!o todas ns peí.!ções que tiverem
d1· :"<~r suhmdtidas uo d<'spa~'ho do clirector ;
s·). Pr;·star, nas ::'c~sõc:s do Conselho, as informações que
Jlw ron'lll <'~i~id:tS, para O qtw O diredor lhe darÚ :L palavra;
\)''. L:t\'l':lr, assign:tndo-us com o direelor, tu1los os Lermo:::;
d1~ :ti H'i'lura ~~ l'llcerr:tmcnto da im~1·ripç:Io para os ('.oueur:-:;o:-;
:to tua:~i':ILcrio; (', <'Oill os mcntlm>s das commi::::::::õcs jnlgadonlt',
u·-: f'('f(~,·~·rd~·:-; a<>;; cuncurso~: ~w:s pn·mio:s;
10".• \:..;.--;ign:lr, com as c·ottJmissõcs julgadoru:-::, os m:.tp]Jas
do rcsulhdo du;; ex lllH':" c cuttcur~os de aclmi:..;;..;ilo c do:.; de proJI''H"to (' fjl)'["-.:'

" •' f
F~~~;'.~. 'a folha do dir('dor P do p('s:--:oal dlll't'HLI~ <~ adrnirtie:;f.ra( ivo, apr<'s<•nl:td,-:t 11o ultimo dia dl~ cada tui\; ou 110
pri llciro do ;..;('~~uin! e;
1~()· Pru(·c~:-::ar as C<Hlbl:-:: que tiverem de ~:c r pugas na lhe-

tU:

~<( J t 1!

·a !'I~· :

l:J". 1•::-,:pnlir a~ :2:uias d<~ pagmuenlo dn taxas;
ll". 1\bJI(l:tr, 110 fim de eada a11uo, encadernar o~ avjsos
(' (:r·dens do t:ovnno~ o:: oflicios reccbidm~, as minut~ts du:.; cdi\oi. I\
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ta.~ e das portarias do director c dos officios por clle expedidos
e as actas das sessões do Colll.Selho;
15°. Lamçar e subscrever todos os despachos do Cou::;clho.
Art. 81. Ao thesoureiro compete:
1°. Organizar a contabilidade do Instituto, a qual dcverú
ter sempre em dia;
2°. Heceber dos alumnos e de quaef:lquer ouLras pes;ôus as
qu.antias devidas c escriptural-as;
3°. Descontar as pereen(.a.gcm; dP~timtclas :v> 11:1 triruonio
elo Instituto;
4°. Entregar aos respectivos docentes, ai é o dia .LO do mês
seguinte, a importancia das taxas que lhes eowpPLir, arrecaJada no mês anterior;
5°. Informar ao dü·ector, no ultimo dia de eada mês, sobre
o estado da caixa do Instituto c apn'S<'JJtar-lhe tod:t~' as contas
ou folhas a pagar para que as confira c rubrique.
Art. 82. O thesoureiro usar[t de um carilll bo especial nos
actos por elle assignados.
Art. 83. Substitue o tlwsourciro, em sna falf.:, ou impedimento, o respectivo. fiel.
Art. 84. Ao bibliothecario, que ser[! pc:-;sô:t \('J'~:tda na
techuica c littcratura musicaes, compete:
tu. Conservar-se na hibliotheca m1s horas do (•xpcdi<>HLe~
2°. Cuidar da conscrvaçfio da bibliotheca e Íll..;pe<~eionar
n do museu c do gabinete (h~ aeusf ica, qw~ ficar:i<' ~oh a sua
guarda e responsabilidade;
3°. Organizar o catalogo de accôrdo com as in:-:LnleÇÜ('S
que lhe transmittir o director, assim como, no fim de cada
anno, um catalogo supplemcutar das obras Hov~mJ<·nte adquiridas;
4°. Observar c fazer observar este regulamento em tudo
que lhe disser respeito;
5°. Communicar diarinmcnfc ao clircelor a~ o<:t:lllTcueias
que se derem na bibliotheca;
6°. Inscrever, no acto da entrada, nos livros para e~:-;c fim
destinados, as acquisições feitas pela bibliothcca J)l)r co1npra
c bem assim as obras que forem doadas;
7°. Propor ao director, por si ou por imlicaç:lo dos professores, a compra de obras c a assignatura de revistas c jomucs
artísticos, procurando sempn~ comp1Ptar ns obra~ on colleer;õ<'s
cxistcn tcs;
8°. Fazer observar o maior silencio na sah de leitura,
providencialJdo para que se retirem af]uelles que twrtmbarcm
a ordem, e recorrendo ao clirect.or quando nfio fôr attcndido;
9°. Apresentar, mensalmente. no clireel.or 11111 m:tppa dos
leitores da bibliotheca, das obras consultadas e das que deixarem de ser ministradas, por não e xis t.irem :1 IJi; ou Lr osim,
uma relação das obras que tneusa1mente en f r:r re "' p:\ ra a bi-
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hliotheca acompanhada da noticia, embora summaria, do objccto
de cada uma;
10°. Organizar e remetLer, annuahnente, ao director um
rclatorio dos trabalhos da bibliotheca e do estado das obras e
moveis, indicando as modificações que a praticn, Jho tiver
~nggPrido;

11°. Fazer c (·er sob sna guarda toda a eorrcspondeneia
(:uncerncnte ao serviço da hibliotheca;
12°. Empregar o maior cuidado para que não haja duplicatas i11uteis c se mantenha harmonia na encadernação dos
f o mos de umn mesma obra;
13°. Dar ao director noticia das publicações novas, feitas
Tio paiz c no estrangeiro;
14°. l)romover a troca de trabalhos cio Instituto e as obras
em duplicatas, com os estahclecimen tos cnngenercs, nncionacs
~~ cs trangeiros.
Paragrapho uuieo. Em falta ou ausencia do bibloithecario, será elle substituído por um funccionar-io da administração,
(lesignado pelo director.
Art. 85. Aos officiaes compete, em geral, todo e qualquer
serviço de escriptumção que lhes fôr distribuído pelo secretario.

* 1°. Em

particular, compete ao mais antigo :

I. Ter a seu cargo o serviço de contabilidade d11 estabelecimento, fazendo 1oda a escripturação da receita c despesa
do Instituto;
II. Executar os registros das obr~ts musicaes de que
t rat.am as instrucções do Ministerio da Justiça e Negocio:;;
I 11ieriores de 18 de janeiro de 1917, e extrahir as competentes
certidões, quando requeridas pelos interessados;
III. Rubstituir o secretario na sua falta ou impedimento.
§ 2°. Em particular, compete ao official mais moderno:
I. Fazer a escripturação relativa aos assentamentos do
pessoal docente e adrninistrnlivo do Instituto, trazendo sempre
Plll dia todas as alterações que se verificarem;
li. Encarregar-se de toda a escripturação relativa á inf1eripçfío, matricula, exames e concursos de alumnos, de maneira
que por uma insperção rapida nos respectivos livTos se possa
\'Cl'Íficar, uesde Jogo, a vida escolar de qualquer alunmo;
lll. Apresentar, annuaJmente, ao secretario, depois de encerrados os trabalhos lectivos, a estatística do movimento
escolar;
IV. Substitui t' o secretario na sua falta on impedimento,
q uanclo ausente o offici:tl mais antigo.
Ari.. SG. Compete ao :unanuense mais antigo:
1('. Ter a seu cargo o serviço de protocollo;
2". Conservar ('.lll ho:t orrlem o archivo, cuja :HhniJtistração
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lhe compete, e organizar o respectivo catalogo, segundo as
presc1·ipções que lhe forem dadas pelo secretario;
3°. Auxiliar os officiaes erri todos os serviços da secretaria
c desempenhar os que lhe forem distribui dos pelo Recrctu.rio;
4°. Substituir qualquer dos o:fficiacs em mm falta ou impedimento.
Art. 87. Ao amanuense mais moderno compete:
1o. Registrar, por côpia, toda a correspondencia official
assignada pelo director e extractar, em lin'o apropriado, a qnc
lhe fôr officialmente dirigida;
2°. Fazer annua.ln1ento, auxiliado pelo porteiro, o inventario de todos os moycif;, instnunciüos c~ 11tcnsilios do Instituto;
3°. Auxiliar os officiaes em todo~ os serviços da secrektria
e desempenhar os que lhe forma tlistribuidos prlo secretario;
4°. Substituir qualquer <los officiat'S na sua falta on impedimento, na ausencia do amanuense mais antigo.
Art. 88. Compete á dact.ylograplm cxcentar todo o serviço de cópias que lhe fúr apresentado pelo ~ecretario ou, na
ausencia deste, por qualquer outro funccionario da :-:>c<'retaria.
Art. 89. Ao fiel compete substituir o thf'Scmreiro na sua
falta ou impedimento c anxi!ial-u em hnlos n:-; :-;pn·i<;os da thcsouraria.
Art. 90. Compete ás inspcctoras <le alumnos:
1°. Estar presentes <lurnntc todo o tempo em qtw funecionarem as aulas c n todos os aetos a qn<~ tenham de <~on1pan•eer
as alumnas;
2°. Admoestar os alumnos, quando procederem irrcgularrnente, communicando ao dircctor os factos mais graYcs ;
3°. Exigir dos n,lumnos a ob~ervancia rigoros:t <b tlisciplina;
4°. Verificar diarimnentr, ant-es ch ah<~rl ur:t. dat; aulas e
depois dP. findos o:-; trabalhos d<' <'ach d~u~~(~, ~~i 1ndo <'~tú <'lll
ordem, c no caso <k rcPonheeer a exi:-ilnJieia d<~ qtlalcpwr danmo
nos moveis ou nos instrumento~:', proeurn r ~a h<' r qual o
responsavel, fazcmlo immcdi:..ÜmH('ltk :t dcvid:t, <'lllltltttllli'·:wiío
ao director;
'
5°. Fazer a chamada dos aluumos nas elat;::;es 'l<~ cn:-;ino
collcctivo, tomando nota dos au::;entcs nas re~pecLivas listas;
6°. Arrecadar nas classes a que assistirc'm, depois de terminada a lição, os livro::;, uw::licas, c te., pcrtmH~PJd <'S ao Instituto e que tiverem servido durante a mesma;
7o. Observn,r c fazer observar toda8 as cmlcns <'lllallaclas
do director;
8°. Vclar pelos alumnos durante n, sua. pPrmancucia no
estabelecimento;
9°. Assistir as classes que lhes designar o dircdor;
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10°. Comparecer, no período das férias, nos dias designados
pelo director.
Art. 91. Compete ao conservador:
1°. Zelar pela conservação doR inRtrnnwntos pertencentes
[tR divfm:;as s~cçõcs do Instituto;
2°. Fazf'l' os r~pn.ros d~ qm~ n~r.Pssitn.t·Pm os orgiTos f' lmrrllollillnR.

Art.. D2. Compete :w afln:1.dor de pianos fazer OR eonccrtos qtw se 1iornnrem prr.r.isos nos pin.nos, conservai-os c afi~~~l I~os Hempn~ que ftlr n<~rP~'s:nio ou ord<:'n:ulo pPlo director.
Ar L !J~. Comp<~L(• :10 por( Piro. qtw f Nf't. T'PRidcnei:t. no
1'difieio do Jnstitnto:
1°. T<'r sob :-;11:1 g;nnrdn a:-; clmYf'S do Pdifieio e de todos os
eompartimentos;
2". Cui(ln.r do asseio inü•rno dn. c:tsn, fisr.alir.nndo os scrVPntes enearrcgados desse serviço;
·
3°. ~f'l:tl' )Wb ('OllSf'l'V:l(;fio <los JllOV<'ÍR (' ohjc>C'f.os C{liP <'Rf i n•rern f{n·a. d:t. :-;('creütri:t ~~ da hibliotlw!~n:
J". I 1 ~11Lr(•g:1r no R<'<'l'(~(.nrio mnn rPln<;>:io dos mov<'is c ob.i<~do;-; !'orlfi:tdo:-> ú ~~tia g11:mla <' <'lllllprir qww~qncr ordem.;,
l'<'lnLi\·:ts ao ~t'n·it;o, qtH' llw l'ol'f'll1 dnd:1~ pPlo dir!'d.m· 011 pdo
:- <• t ~r e I :11' i o :
G" . .:\Í.(t•ndl'l' rt~ d<•,..;JH'~:t:-> de pmmpto p:tg;nltwnfo, :llllo' iznd:1~ pdo din•e1 ot· t;tt p<•lo ;-cnctario;
(i". Fa.:~!''" t'lll lin·o <'~twcial n. P~eriplm·;u;ilo das dcRpesas
qnc n·aliím!' <'do..; :!<kn:dnmPnlos n•c<•hido:-; p:1r:1 allt'IHler :1
<':-;:-;a:-; <1<':-'JW:'-:a:-;;

7

11
•

HP!'dwr o:-;

:1\·i:-;o~.

olfit·io-.:, !'f'qtJerinwnfn:-;

t· lll:JÍ~ pn]WÍR

dirigido~

:w ln:-;lii.ulo:
· ~". J 1~xpPdir 011 l":l:r;!'l' cxpc·dir, d<'pois dP regisi mda em livro
apropriado (' lllllll<'rado, por ordPin ehronologic:t, a eorrf'spondPil('Í:t olfit·ial, por lltPio d<' pmto('o11o <'111 qtw H<' pn~:-;:1 \'(')'ifi<·nr
11fio sú a e:ql!'di(;:lo, nta:-> l:ltlt!H'Ilt o rrcPhtllt!'tiÍ.o;
~)". Ent•t•n:tr o pout o do afln:tdor d<' pia11os, :'t horn. dc~ig:n:\!1:!. Jlf'lo din·ct o r·. t' do:-; :-;<'1'\'<'Hf<'N, um q11al'1 o dr• ltnr:i :mtPs
~ l:t JU:tn·:u l:t pn r:1 o ('OIIl<'<;o do:-< trabalho:-;:

I o··. < )rdennr ~~ fi:-;(•:Lii:omr o trabalho dos :-;<'n'C'lll c:-;, propondo ao di I'<'(' I o r a diRJwnsa do qw• não :-;<'rvir lH'm;
11". H(•J)J'('~(·nl:ll' :to dirPdor Nobn• o pr(H'Pdinwnto do

('( .rtf.inuo:
12". Ter snh ~tt:L n'Nt>OJJs:thilidadc, mcdi:mi.<· i llVf'J1t.ario, os
Inovei:-; P ohj(•do~ JH•rl cJwcnt<':-; ao Tn:-;lituto, qw· n:1o eRtej:un
.~oh a gw1.rda e respon~ahilidadP d(~ outro fnnecion:uio;
1:3". Pn:stnr, lll<'ll:-;nlmcnic~ 7 eontas ú f'C(~l'<'hlria, dn appli<~ac;:lo da~ íJlWntias l'<'<'<'hidns, doemnrnt.nndo o f'lllJH'f'go d:1~
qll<' <'xccdPn'lll de 10~ P rPiaeionando as df'mai:-;.
Art. !H. Comp!'tP ao ('üntinuo:
1". <'11mprir :1~ onl<'n~ do dirr<~lnr P do pps:-;onl dn. :-;ee.rr-

451

taria, relativamente ao movimento dof.: p::tpPis <kntro tlo PStabelecimento;
2°. Entregar a correspoildcneia quo ]hc f(,r confln.da pelo
dircctor ou pela secretaria;
3°. Solicitar a quem competir o. lançamento do recibo
da correspondencia no protocollo em que houver sido registrada;
4°. Rece,ber e transmittir im1nediatamente ao dir<"ctor
oR papeis, cartas c recados que as partes lhe confiarem;
5°. Zelar pelo asseio e boa ordem de todas as dependencias
da directoria e da secretaria o pPla consorvaçito dos movri~-1,
livros e mais objoct:os empregados no serviço;
G0 • Arrecadar diariamente, ao ('llCCrrar-SP o PXpcdirnte,
os livros, jornacs, etc., que tenham servido dur~nd r o <li:1
e rccolhel-os aos logares eompctcutes;
7°. Receber c minueiosamPntc conferir, passando o <'Ompetcntc rc<~ibo, todo o material df~ cxpcdi<~ntr, <pw t <·nh:~ :-;ido
{Wdido ao respectivo fornr<~edor pela secretaria ;
8°. Trazer ao conhecimento do dircctor qn[llqtwr o<·<·orrencia, quo dependa do provid<·neia dP sw1 parir.

CAPITULO IX

Da secretaria, da bibliotheca. e da thesonraria
Art. 95. A secretaria, a bibJiotheca e a thescmr:tria ostarffo
ahertns todos os dias uteis, dns 10 ás 15 horas, e a primeirn
tnmbem pelo tP.mpo em que funecionarem os enrsos 11oci nmos.
Paragrapho unico. O director podeth prorog:1r :1s Jwms
do serviço de qualquer d~tquellas se('ÇÕPs l'('ln 1Pi11po qne ftq·
necessario.
Art. 96. A secretaria, alf>m do neeessario p~1 r:1 o ( xpndipnf e,
terá os seguintes livros:
1°. Para os termos de pos~c dos professores P tnais funeeionarios;
2°. Para o regist,ro de titulas do pessoal do Iustitut.o;
:~o. Para o assentamento do pessoal e :mnotaç:lfl de i od:1s
ns occonencias que com a mesma pessôa se derem;
4c\ ~>ara a inscripção dos e~:u~rlidatos :to m:1gisferio;
5°. Para a inscripção de matriculas;
~o. Para o re~!stro de exames finaes e de prornnr;:in;
1°. Para o registro de exames de admissã.o;
8°. Para o registro dos concursos ele n dmiss:1o;
. .9°. Para os iennos dos f~mwnrsos :ws pn•n1ios P p:tr:1 pcnswmstas;
10°. Para os termos d<' admn(•sf.:tçiles " rnli.ras penas ünpostas aos nlnnmos;

11°. Para os termos de advertencia e suspensão dos membros
do corpo docente e mais empregados;
12°. Para o ponto dos professores e auxiliares rlo ensino;
13°. Para o ponto dos empregados;
14°. Para o lançamento do inventario do archivo;
15°. Para o inventario de t.odos os moveis, instrumentos e
11tensilios do Instituto.
Art. 97. Além dos livros especificados no artigo antecedente, poderá o director, por si ou por proposta do secretario,
near os que julgar convenientes.
Art. 98. A entradn. na secretaria só é facultada para ob~
jeeto de serviço.
Art. 99. O secretario encerrará o ponto dos fnnccionario!
:1 dministrativos.
Paragrapho nnico. No curso nocturno, encerrarú, o ponto
o empregado que estiver de serviço na secretaria.
Art. 100. Na nusencia do director, nenhum dos empregados
poderá ab::mdonar o serviço antes de terminar a hora sem consentimento do secretario, ao qual dará os motivos porque
precisa retirar-se. afim de que este. quando comparecer o director, lhe faça a necessaria communicação.
Art. 101. A hibliotheca estará confiada á administração
do hibliothecario, sob a immecliata inspecção do ditector.
Art. 102. A bibliotheca é destinada ao uso do corpo do..
cen te e elos alumnos podendo ser franqueada ao publico hos
dias em que a sua freqnencia não occasionar perturbações ao
serviço do estabelecimento.
Art. 103. Haverá na bibliotheca um livro em que se
inscreverão os nomes das pessôas que fizerem donativos de
(lhrns, com indicnção do objecto sobre que versarem.
Art. 104. Os livros da hibliotheca Rerão torloR eneader~
11:u los c terão o carimbo do Instituto.
Art. 105. Em hypothPse alguma sahirão da bibliotheca
livros, folhetos, impresRos ou obras mnnuscriptas ; apenas
Plll caso urgente P por conveniencia do ensino potlerão ser
n'tirados os livros e :1s musicas necessarias p:trn a direcçiio
(' Pstudo das elasses.
Art. 10ü. Haverá na bibliotheca um livro uc registro
para se lançnr o titulo de cada obra que fôr adquirida, com
indicação da épocn rl:t entrnda e do numero de vohnncs de quo
dia se compuzer.
Art. 107. A pe;:.:sôa que desejar consultar umn. obra
deverá dirigir-se ao bihliothecario, dando-lhe por eseripto as
irHlieaçõcs neeessarias.
Art. 108. As obras raras, impressas· ou manuscriptas e
os autographos niio poderão ser commltn(los por cRtrn.nhos,
;'('Jll licença cspccinl do director.
Art. 109. Rerh permiti ido, mediante autorização do di~
n~Pior, tirarem-s0 eúpim:: de obras musicacs, excepto daqttcllas
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cujos direitos de autor ou de propriedade o prohibam. Das
cópias só poderão ser incumbidas pessôas de confiança do director e, no requerimento pnra e.s.~·e fim, aqnclle que desejar cópia se responsabilizará pelos gastos que eorr('rão por
sua conta.
Art. 110. Organizados os catalogas da bibliotheca, f'crão
os livros collocados nas estantes, segtm1 lo o sysff·nw. adoptado.
Art. 111. O bibliothec:uio reorganizar:'!, todos os :tt1 rws,
o indice geral dos catalogas pelos autores n p('ln:-:; ohrns.
Art. 112. No fim de cada anno se verificn1 ft a •·xisteJH~ia
mt bibliothcea. de todos os livros, musicw~, manuscript os,
revistas, etc. sendo feita declaração no livro de Ülvc'nhrrio do
resultado da verificação. No caso de falta, deve o faeto ser
communicado ao director, para as necessarias providencias.
Art. 113. O museu e o gabinete de acusticn ficam sob
a guarda c a responsabilidade elo bibliothccnrio~ qtw inf-'JH'('~~ionará a eonservação dos mesmos.
Art. 114. O thesourciro é o depositaria clr· ÜH los os dinheiro~ t' valon·s do I nstit.nt o~ deyc]l(lo, porrrn, 11os mê~c;~ de
janPiro c jnlho dr· eadn mmo, fazer t~n1.n~g:t h :uhninisr.r:u:fío
dos pa.t.rimonios dos e:o;talwlf'cimcnto:.; eonl}li'C'lH''JHlidn~· no
regulamento que baixou com o decreto 11. HHI38. de 11 d••
maio de 192~), da;:; somrw1~~ df'sLinnd:ls :1n p:d.rirnPnio dn
l nstitnto, mcdinnie oiiicio do director.
Art. 115. O thcsoureho :tnecadarfl as taxas, quP tenham
de ser pagas na thcsourariu, mccliantC' guia expedida pelo f.'ecretario, e as subvenções ou onLros quaesquPr Yn lnrcs, mediante requisição 01.1 autorização elo dirPctor.
Art. 116. N cnhum pagamento será feito pdo I 1H'80!Irciro ::;em ordem por escripto elo din)ctor.
Art. 117. Trimestralmcnü~ é o thesourC'iro obrigado a
apresentar ao dir('ctor uma dcmow;Lrac;fio da n·c<'itn c da despesa effcctwulns, par::t que C'Rt<~ :t tom(' lla f'on~i<l<'r:tç·fio qU<'
merecer.
Arli. 118. A cscriptnraç:1o do movimento da thr·;:;om·arin.
será feit::t rm livros n.proprit~clo::<, com a maior individuação,
de modo a vrrifiear-sc con1 ]Jl"('SI<'z:l f' facilid~JdP o f'::.:k1do da
caixn.
Art. J 19. Al~n1 do lin·o cai:w., (er(t o lhcsoureiro os seguintes:
1°..Para Cf3cripturaç:1o d<~ todos os valores pertencentes
ao patrimonio do Instituto (taxas de matricula, de diplomas,
de certidões, de certificados, das pereentngens dns taxas de
frequcncia dos cm·8os e das inscripçõ(':-; pnra cxan1es, dos :.;aldos
designados no art. 269 etc.) ;
2°. Para a escriptnraçfio d(' todo o movimento de C(lJlcertos do Instituto ;
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3°. Para a cscriptnraçiio de todo movimento de concertos
·
Art. 120. Serão crcados outros quaesquer livros que o
dircctor julgar convenientrs, por iniciativa mm on por propm~t.n do tlH'Sntlrciro.

<'X tr[l ordinarios.

CAPITULO X
Da::; licenças, faltas e penas
Art. 121. A coneessão de licenças aos funccionaios do
Instituto é reguladn }Je~a lcgisbçfio em vigor e pelas disposições deste reguhunento.
Art. 122. O licenciado poderá goz:U' ond1' llw apronvcr
a licenç:t. q11c lhe ftr com~cdida ; esta porém, ficará, . ~mn p,ffeit.o si dnll:! 11fío ~n :llll'O':.-ihr d<·nlro d<' 11111 111Í':-;, c~onfado
d:t •h i :1 d:t puhlif':t<;:lo.
Ar L I 2:L O ll!'of'cssor Ji('en('iado pod<'ri't. n•nmwiar ao
resf o d:t. 'ii'Ptu;:t qtte f in~r ohl ido, llllta \'t~7s que <~ll(Te immedini.:tlltPldt~ no PX<·t·•·if'io de sen c·nrgo; m:ts, si 11fio f Í\'t'r feito
:1 l'Pitllll('Í:t :11i1Ps dn <'ollt<><:arem as !'(·rins. f'(, dPpoi:-; dt~ fprmirr:t 1l:t :1 li f'nl 11;:' 1H,, lp!'(t. apresenl :u-se.
,\ri. 124. Ao:-; profe~:-:ores ennl.rncl-ados que requererem
li ('en~·a, ~('I' fio nppli~·~1.d:ls :1s mcslWls disposições que regem
:1 malcri:\, q11:mdo ollll':l l'f'IIS:t 11ito f(w t':-;bht•leeida nos rcsP<~el iYos eon! r:wl os.
Art. J2!l. () scr~relario, :'t. vista das notas que haj:t t.olllado sohr(' qttaes(pwr acio~ CS('nhres, e dos [i\Tos <lo ponto,
(lrganizar(t 110 rin1 de <'fHh mts a list:t <'Omple1-a. d:1s falt.ns e
n :tpn'senl:n·!t ao di1'f'!'lor que, nifrmlendo nos ntolivos, ns
poder(t :tlimt:tr :LI(: dn:ts p:1T:1 o pr:-;:-:o:tl :Hhnini~lr:din) c npPnn~
lllll:t, p:tl':l ll lH'SSo:d dot'(•Tt/(•.
Art.. l~!i. 1\s falt.:ts do:-: pmf<~ssorcs fts sess!irs do ( ~on
sellto, on :1. qn:teS!Illet· :wLos a qne fore111 ol>ri~_~:td(•s por est.e
re~nh mpnl o, ser:! o eontaclns <~o mo :ts que dNem nas aul:ts.
Art. J 27. Ni, por motiYo de força maior, eoincidirem as
horas de anh c do Conselho, o serviço dest.e f·er:l prefercncb,
importando em f:t.lLt a :msencia do professor ; não coincidindo, :1 ausennin. a qn:tl([IH'l' dos S<'lTÍços sNi't l:tndwJtl I'Olls i deradn ~~on1o f:tl Lt.
·
Ar L 128. O di redor, quando profrs:-;nr) f'Si:tri't. t :unhem
snjc·ito (ts prescripçfleH deste cnpit.nlo.
Art. 12n. ( >s professores e nuxilian·s de ensino a~si
gnarfío, ft hora designarb para o começo <lo seu trabalho, o
Jivro de presençct o qual será encerrado l!l minutos (lcpois
pplo empregado que o direct.or desi~nar.
;\rr. 1:~0. O profpssnr nn :wxilinr cio 0nsino qne. sem mo-
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tivo justificado, comparecer depois de encerr:vlo o livro de
presença, perderá a gratificação do dia.
Art. 131. O professor ou auxiliar do ensino que se retirar
antes da hora estabelecida para terminação de sua classe,
sem licença do director, perderá um dia de vencimento.
' Art. 132. O professor que. sem motivo justificado, não
comparecer â. reunião do Conselho ou a qualquer acto para
que fôr designado, perderá o vencimento 'le um n. oito

clias.

~
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Art. 133. Os professores, livres docentes e auxiliares do
ensino, além do que fica estabelecido nos nrtigos anteriores,
et5tarão sujeitos ás penalidades <'onstitnidas peln simples advertencia, suspensão e perda do cargo.
Art. 134. IncOrrerão em culpa e ficarfln :;;:n.i('jj os n ('<.:sns
penalidades os membros do magÜ:;terio :
1o, que, fazendo parte do Con~elho, não eontp!tr<'c<·n·m
ús respectivas sessões, sem motivo justificado ;
2'\ que deixarem de eomparee<'r, para descmpC'nho de
seus deveres, por espaço d(' oito dias, scm justifieação ;
3°, que faltarem com o n'spcito ao director, :'1:::: 1lemnis
autoridades do ensino, aos :--:r•11:~ collcgas c :'t propri:t di~nirbdn
elo corpo docente ;
4°, que abandonarem as suas funcções por mai:-; 1h~ tres
mêses, ou se afastarem dellas para r~xerccrem outros c:tq~o;.:
f'stranhos ao mt1gisterio, c:wcpto os de df'iç:lo populnr.
Paragrapho unico. Os doeen1 cs que incorrerem nas culpas
definidas em os ns. 1 c 2 ficarfio sujeitos, além dns dPscontos
em folha de pagamento, a advertencia app1ieadn pd~, di redor ;
os que incorrerem na de u. :~ soffrcrão a penn dP snsp<'llsão
de oito a 30 dias, imposi.n, pelo (\mselho; c os qn<' ineorrcrcm na de n. 4: perderão o cargo, o que srTft n·r·nn hPr·ido n
declarado em <lecreto pelo Governo.
Art. 135. Os funceionarios administra f iYos, nos c: usos
de negligencia, falta de cumprimento de dev<'l'<'P, ,,t.,~n·sp('ito
ás ordens de seus superiores hicrarehieos, ausc~nt'.i:t ~~(~lll c·ans:t
justificada, por espaço de einco dias, rcveb<:ão d(~ asstnll ptos
não publicados, ficar:lo su.iPi1os fts sPgninfr·:-: JH'Il:t~ di:<l'ip1inarcR:
18 • Simples advertcncia ;
28 • Reprehensão verbal ou por cseripto ;
3 8 • Suspensão até 20 dias ;
4 8 • Demissão.
§ 1°. As tres primeiras penas scrfío impostns pelo director7 gradualmente ou n:ln, conforme n gravid:tdc da falta
commettida, podendo n. ndn'r1.Plwia f-:<·r fmnhPttt :tpp1i<·:uh
pelos chefes de serviço.
~ 2°. Só pelo 1\iinist.ro d:t .J usf içn e Ne,!!;l){'io.~ I nf erion':' poderá ser dckrminadn. n sn~JH'ltRfio por tetnpn nt:tinr ,)<, 20 <lias.
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§ 3°. A applicação das penas de que trata este artigo
nfto exclue a punição devida pela infracção do Codigo Penal.
§ 4°. A suspensão, cmno medida disciplinar, privará o

funccionario, pelo tempo
ctivos veneimcntoR.

correspondente~

de todos os respe-

CAPITULO XI
Dos trabalhos escolares

~1

Art. 10G. O anno cscohr romeçarú n 1 (le ahril c fcrminnrrt
1G fle 11ovmnbrn.
Art .. 1~7. Os pro!~rammas de ensino e de cx..«tmes serão

organir,ados na conl"omlirhdP do art. fi9, n. R, deste rc~nhmenio,
depois impressPs.
Pnragrapho unico. Os programmas serão modificados
qunndo a experiencia hon ver demonstrado essa. necessidade
11n interesse do ensino.
Art. 138. Todos os cursos funccionarão seis horas posemnna, flistribuidns em duns ou tres lições. conforme as convenieneins do ensino, exceptuado o de physiologia e hygiene
<h voz, que obedecerá ao que ft1r estabelecido no regimento
interno. Nos enrsos (le solfejo e harmonh haverá txes lições
por semnna, de duas horns cada uma.
Art. 139. O numero de matriculados será de oito no maxirno,
em c:ula elasse, nos cursos ele canto e instrumento, excepto na
série inicinl de piano e de violino e nos de instrumentos de
~:opm, no-: quae~:: será de 10.
Parngrapho unieo. Nos demais cursos. o director, de
:l'·côrdo rom os respectivos professores, fbcará :umualmente
, ) rnmtero de matrieulandos em cada um delles.
Art. 140. Nos e11rsos de canto e instrumento, o tempo
de liçflo para <::uh alnmno será de 4!) mirmtos por seJllana.
Art. 141. Nos cursos de piano e v-iolino e violeta os professores coadjuvantes terão a seu cargo a série inicial, e os pror.·ssores <'athcdrni.icos n série superior.
Aü. 142. As nobs de frequencia, aproveitamento e comportamento dos alunmos serão dadas mensalme11te nos nmppas
das classes e lançadas no livro de matricula.
Art. 14::3. As notas de ehsse serão expressas da seguinte
fôrma : .J- falta justificada; NJ- falta não justificada. Frequencia :C-- compareceu. Aproveitamento : N- nenhum; P
--poueo ; R - regular ; R - bom ; M - muito. ComportalllCJlt.o : 1, exemplar; 2, bom: 3, soffrivel ; 4, irregular. A média
das notns t.irar-se-á no fim uo anno lectivo, e as fnltas de um
1nt•s sô poderão s<'l' jusfifieadns até o dia 8 do mcz seguinte.
t·
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Art. 144. As aulas dos cursos livres obedecerão ao mesmo
plano de ensino estabelecido para os cursos officiaes.
Art. 145. As taxas pagas pelos alumnos para frequencin.
dos cursos livres serão entregues pelo thesoureiro aos respectivos docentes, feito o desconto de 10 % par::t o pn.trimonio
do instituto.
Art. 146. Nenhum professor que leccionnr no recinto do
Instituto poderá receber direP-tamente <los almnnof.\ as tftxas
de Rens cursos.

CAPITULO XII
Dos exercicios publicos
Art. 147. Os exercicios publicos constarão de audições de
musica. vocal e instrumental e (lcst.inam-s<~ n. sNvir de f.mnsiçfio
entre a escola e o concerto.
Art. lt18. Nos exercicos publicos tomarão parte oH almnnm;
para isso habilitados c, sendo neeesR:nio, os profe~sorPs.
Art. 149. ():;; progrannn:1~, n:t. sua maior parh•, deverão
ser organiímdos dt> modo a dar aos :tlunmos, 1mll.o quanto
possivCI, n. cmnprdwnsiio d(~ Lodn. :t Pvolu\ftO lllltsie:tl, d<'~dc
o scculo X V até a {·poea moderna. Ol><'deeerfio dP pn•f('l'('nria
a um pln,no instructivo e mel hodieo, COll!:'Ugrando (':tda uma
das sessões ou cada uma das sm1s partes ú. nmsit'a n·ligiosn,
á symphonica, ou á dramatica, por periodos antigo, da~sico
c moderno. Nos programmas nlixtos 011 livres poclenlo figurar
com autorização do dircct.or e recommendnçiio do rPsrH'ctivo
professor, a titltlo de Pns~lio, produeçfio dos ahnrmus do curso
de composição.
Art. 150. O numero de exercícios publicos, em cada nnno,
será subordinado ás convcni(~ncias do ensino, dP lllfHlo n nfio
distrair os n hllrlnos dos ~<'lls Psf.wlns n•p:ub.rf's.
CAPITUI-~0

XIII

Dos concertos
Art. 151. Os concertos do Instituto constituem uma secção
do ensino, abrangendo a musien de camcru, symphoniea e vocal,
com ou sem acompanhamento c têm por fim ministrar instrncção e educação musical aos n.lmnnos, e proporcionar ::w publico
o conhecimento das melhores obras dos mestres elassicos c
dos compositores modernos mais dignos de nota, dcsern'olvendo
nos alumnos o gosto artistico, familinrir,anclo-os eom o publico,
e dando-lhes, por esta fórum, todo o incenti\·o ptrra. qnc se
tornem artistas completos.
Art.. 1:12. Orgnni?.::tl'-Sf'-:'1 mnn or('lwstrn lllcHlPlo pnm
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realização de concertos symphonicos, de musica vocal c mstrumental.
Art.. 153. Os concertos serão publicas, mediante bilhetes
de ingresso préviamonte estipulados. A série :uunml será de
oito concertos, no maximo.
Art. 154. O dircctor será o regente principal dos concertos ;
designará os regentes que o devan1 substituir ; nmneará o
chefe dos coros c os ensaiadorcs de turma. Todos estes dcvcr:lo
ser professores do Instituto.
Nonwarú. Pgunlmcnte os eoryphcus, por imliea<_;ilo dos
chefes <lc coro~, organiznrú, os programmas, mnrcar[L os dia~
e as horas pa.m todos os emmios e concertos, c fará os eolltra.ctos
neeesHarios, indnsive o ele um avisador, cargo que poderú. ser
exc·reido por fnnceionado do Instituto, excepto professor .
.A..rt. 13fl. () flm·<'l'llo snlY\·eneionará os eonrert.os do ln:-:;tiLuto.
Art. 15ü. No reglilH'nto interno serão dadas as instrncçõcs
referentes aos concerto~.

CAPITULO XIV

Das subvenções annuaes
Art. 157. As subvenções annnaes. <IUe foren1 concedidas
pelos poderes publicos, ou por particulares, serão applieadas
a auxiliar 11os meios de subsistencia a alumuos brasileiros
natos e augmentar as ma.~riculas dos cursos menos frequentados.
Art. 158. As subvenções annuaes só poderão ser eonce<lidas
nos cursos de violeta, violoneello, contrabaixo, fagoie, c~Iarine1c,
trompa, elarilll c trombone.
Art. t5n. A i ll:·wri pção para as subvenções anmmes se ch
fc~ita ao HJesuto 1enq>o qtw :t das matriculas, precedendo pllhlieaçüo dt~ edii:J 1 em que Hc farão eouhceer ns subvenções
disponiveis qne i.eJJham de s(•.r conferidas, delK>is de findo o
anno est.·olar ; ~~ a ellas poderão emwoner os almnuus dos dois
ulf i mos atJJJOS rb ~(~ric supcrjur.
Ar L 100. Não j)oderi't. o mesmo ahlllllto ('Ol\1'1 )JT(~J' a Jll:t is
th~

uma. snhvcm~ào amJu~tl.
Arl. WJ. ··t~n:dquc~t· d.ts :·mhvcn~~ões aJtnu:ws •~aher:'t, ao
:d11m11o que, em l'otwm·so p:rra esse fim e::;La.bclccido, obtiver
melhor ela.ssifieaçãu. Havendo apenas um coneonent(~, só lcrú.
direito Ú, SllUVenção si a. t'OlllJUÍSSãO julgadora cousideral' boas
as provas dadas.
Art. 1()2. N:Io far:'t pari t~ da. eoumliss:1o julgadora o proJe~:-;or do eoucorrente.
Art. 163. Não scrú adwittido á inscripção o alumuo que
11:11) tiver frequentado com assiduidade o curso em que Re
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inscreveu e os cursos parallelos obrigatorios, ou tiver incorrido
na pena de suspensão, ou soffrido por duas vezes a de advertencia.
Art. 164. Os concursos para as subvenções realizar-sc-fw
em dezembro.
Art. 16&. A conunissão julgadora constará de quatro
professores sob a presidencia do director. Faltando, á ultima
hora, um ou mais membros, o director nomeará substituto.
Art. 166. O modo de realização desses cmwursos será
indicado no regimento interno.

CAPITULO XV
Dos alumnos, sua admissão e matricula
Art. 167. A matricula uo Instituto cffcdua.r-sc-h por weio
de exame ou concurso .de admissão, rcali7.;anclo-s(• as n'f'lH'ef.i \':tS
inscripçõcs de 1 a 15 de março.
Art. 1()8. Para inscrever-se nos cxauH'i"' c eoJI('.ttl't:'Of3 d<)
admissão, deverá o candidato requerer ao dircclor, declarando
o curso que pretende estudar, a sua idade, filiação, uaturnlidadc
e residencia, c apresentar m~ seguintes docmucnio;.; :
1o. Certidão de idade ;
2°. Attestado de vaccinação ;
3°. Recibo de taxa de exame ou coneurr-;o de admisstíu.
Paragrapho unico. Si o candidato ftlr de mf'nor idade, o
requerimento será feito por f'CU pac ou por pc~sôa competentemente autorizada.
Art. 169. Os exames e o8 concursos de admissão serão
cffectuados na segunda quinzena de março, pelo modo que ser[L
prescripto no regimento interno.
§ 1°. O candidato será submettido n Ulll exame prévio de
habilitação nos preparatorios exigidos 110 rq.!;illlell tu interno
para o curso que pretenda seguir.
§ 2°. O exame ou concurí'o de admhssão só :-;c f:1rú llo ea~o
de vaga no curso em que fôr requerida a matricula.
Art. 170. São condições PsscnciaP~ para admi:-;~:'To <'Ill qllalquer dos cursos :
1o. Moralidade ;
2°. Aptidão natural para a musica ;
3°. Idade conveniente ~egundo o curso ;
4°. Posse de todos os requisitos especificados 110 regimento
interno ;
5°. Constituição adaptada ás cxigencias do C'studo ;
6°. Conhecimento suffi.cientc da lingua 1meionnl c noções
d~ atithmetica, até fracçõcs.
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Paragrapho unico. O candidato ao curso de canto, além·
das eondi~~ões exigidas neste artigo, demonstrará ler correctamcntc aH linguaR fmn.ceza c italiana.
Art. 171. Serão dispensados das pro:vas exigidas no art.170,
11. ü, e seu paragrapho unico, os candidatos diplomados por
qualquer instituto de ensino official ou equiparado.
Art. 172. O candidato menor de nove armos ou maior de
\'ÍitLe c cinco só poderá ser admittido ú. matricula si no exame
ou concurso de admissão revelar excepcional aptidão para a
musica, a juizo unanime da respectiva commissão.
Art. 173. Nenhum candidato será admittido a exame ou
concurso de admissão sem que tenha pago a taxa estabelecida
J>ara esse fim.
Art. 174. A taxa de exame ou concurso de admissão é
devida por curso, e tambem nos exames de portuguez e
aritluuctica, r-;cnclo do sc11 producto pagas as diarias dos
·~xmuiuadorcs.

Art. 175. Para a. matricula inicial nos diversos cur~os,
excepto solfejo, o candidato que houver feito no Instituto
exame dos que lhes são parallelos obrigatorios, deverá juntar
ao requerimento os respectivos certificados de approvação.
Art. 176. O alumno que obtiver a admissão pagará anuualmente as seguintes taxas:
1°: taxa de matricula;
2°, taxa de frequencia.
Art. 177. A taxa de matricula é devida pela admissão do
:tlumno no Instituto, e a de frequencia, por curso.
Art. 178. O alumno que tiver como parallelo obrigatorio
qualquer dos cursos especificados no art. 3°, e que não sejam
os de solfejo, harmonin. e piano, pagará s6mentc as taxas do
curso especial.
Paragrapho unico. Consideram-se cursos especiaes, para
o fim de que trata este artigo, os de canto e instrumento.
Art. 179. O numero de alumnos gratuitos será de 20, no
maximo, não se comprehendendo nelle os militares e educandos
de estabelecimentos officiaes, os quaes serão admittidos livremente, dependendo a admissão das provas que derem e das
vagas cxjstentes nos eursos requeridos. Para a matricula dos
militares e educandos de t.aes estn.belecimentos é mistér requif'i(;.ão das autoridades sob cujas ordens estiverem, as quaes
prestarão as informações necessarias relativas :\ edade, filiação
(~ naturalidade dos matriculandos.
§ 1°. Esse favor cessará si o alumno soffrer penas, que
desabonem a sua reputação, ou não confirmar, em exame ou
concurso, as suas aptidões para a musica.
§ 2°. Os alumnos gratuitos serão dispensados do pagamento
du quae:;:q uer taxas.
§ 3°. A matricula gratuita, tratando-se de eivis, exce·
ptuados os educandos daquelles estabelecimentos, é concedida
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aos indivíduos provadamente pobres, :.tLtendeudo-~ü ú~ seguintes condições de preferencia:
1°, serern os candidatos orphãos de pae e lllÜl';
2°, serem orphãos de pae;
3°, serem filhos de funecionarios puhlicos e operarios.
§ •:1°. Como alumnos gratuitos não serão admitti<los mais
de dois irmãos rm primeira condição, nem mais de um., a partir
th segunda.
Art. 180. Os alunmos do :lnllo escolar anterior pagarão [lS respectivas taxas de matricula e de frequeneia, de 1 a 10 de março~
podendo esse prazo ser dibtaclo a juizo elo director, unicamente para os alumnos que nfío cursarem canto on Ü1slrnmento;e os novos almnnos, até a vespeL'a daabcrLura das anbs.
Art. 181. Será considc1·tu lo vago o logar do :dmnuo que
não satisfizer a exigcneia elo ari ig,o :udeccdcntc, nos pra:r,os
neHc estabelecidos.
Art. 182. Os ah1tn11o que i iYen~m c·onduido :t S(~rie inieia 1
Je uma das secções de canto on instrumento ptldc'rfío increver-se no concurso de :1<lmissão (L série superior e <'OllC()rrerão ús vagas juntamente eom os c:mdidatos lHI\'f'f'.
Art. 18~~- Os cursos Jivres serfio rcnmnerados, de :tcdn·do
emu as ('Ondições esLabeleeidns rclos professores.
Art. 18.J. Os nlumnos <pte requererem irall<':llllttdo da
matricula, em um curso, ficam i11hihidos de concorrer i1s Y:tg.:1s
do mesmo curso, durante o prar,o de ITes mê~es.
Art. 185. O :'i<'Cl"PLario farft a inseripção no livro de~ tnatriculas, em virtnch~ de <lcsp:who do director, 1 lcclaraw lo o
nome, a filiação, si nfio ft,r t11lti( tida, a ll:t<'ionalid:uk t• a
idade do matriculando.
Art. 1Sü. A inscripçilo sNit feita por ordem :ilpl1abdit'a
c do modo qnc ftn· mais conveHiente ús exigcnci:ts do <'ll:C:illo.
Art. 187. E' mdla a imwripc,·rio de mai.ricub fnih t•cnu
docrnnento f:1lso, assim eot11o :-:fio JlUJlos os :H~t os qnt· a e·lb
se seguirem, n aqudh~ que por<"~-'(~ tno<lo a prdt·ndcr
ivt·r,
além da JWr<b. dn impor! :t twi:t t h~ hx:t~~ p:tg:,~, I it·ar:·l ~lljt·i to
[ts disposições do Cudigo 1\·IJ:tl c iuqwdido dt~ lll;d.,·it·ld:u··~c
un fazer exauw no lllstitulll, por p:-;p:J<;o de dois :tJlll'l~.
Art.. 188. Cad:t. alumuo, dcpoi~ de m:drit~ldurlq t' it!:-:nipltl
no livro eornpctent.n, rcccberú do ~C<Tebrio 11111 t'!ll !:lo ÍJnprr~sso, a:::;signado pelo din'elor, eonLc11do o !Hlliw <i o ntc~111o
alumno n a. designação do n·~pcel.iYo ~~•m~o.
Ar(·.. 189. Os eandidatos c!a~~'ificados 1wla n·~jw<·tiv:l. <'otumissão julgadora llOH CX:llllPS <~ t'OllCIII'HIS d<~ :l<hll Í:-:..::!o ~<'!':1.0
admittidoR á matrieula 11as vaga:..: <~xisL<'Jlt(~s 11m: di\·e·r:-~o:..: cm·:..:o~.
Art. IDO. A:.:; eonuHissfics julp;adoras dos ('~,<Hill'S <' <·oncursos de admissão compor-sc-ão cl<~ quatro HlcmLro~~, no JIIÍnimo, excepto nos cxauws de~ portngw~z e arit.hmdi<~a~ cujos
vogaes serão dois, nomeados, aqucllcs c ('Stcs, pelo dircd o r,
que as presidirá ou dcsignarh quem as deva presidir.

ou'""
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CAPITULO XVI

Dos exames
ArL 191. Na seguuda quinzena de novembro rcalizur-se-ão
os oxmncs de promoção e fimws. Aos exames de promoção apref'cutar-sc-ão os alumnos que tiverem concluido uma série do
qualquer dos cursos; aos finaes, os que tiverem terminado
um curso.
Art. 192. Nenhum alumno serú. submcttido a exame sem
I ta ver pago u. respectiYa taxa.
• Art. 19a. Si no fim de uma série o alumno não houver
knninu.do os seus estudos, ser-lhe-á concedido um anno de
J'rorogação para esse fim.
.
Paragrapho unico. Findo o anno de proroga~~ão, si o
a] mnno uão tiver ai11<b 1c r minado a série, será eliminac..lo do
respcct.ivo (~ur~o, e só decorrido o prazo de um auno poderá
n·qncn·r novo cxmnc on coneurso de adtnil"são para enn;ar H.
lllt'sma diseiplina.
J\.rt. nH. Nenhum aluuwo fa.rú exame Jiwd do:-; (llll"SOS
d(~ (~~tn1 o c de instrumento sem ter feito exame final dos que
lhe t'ão parallelos obrigatorios, ou da série iuieial de piano, no
caso do ll. 3 do art. ao; devendo o que houver de prestar
aquclle exame ser submcttido a este na me~ma época.
ArL 195. As mesas examinadoras serão eomposta~ de dois
at<~ quatro membros, nomeados pelo director, que as prcsi<.lirft
ou designará quem as presida.
No ea~o de au~fmcia de um ou mais membros da. commissão,'
ú. hora da abertura dos trabalhos: o dircctor nomearú o substi-

tuto.
Paragrapho unieo. Em hypothcsc alguma furão parte das
examinadora:.; os }Jrofc:-:;sorcs dos examin:ul(.los, :..;ob pmm
d1~ ~crcm considerados nullot-i tacs exames.
Art. 196. Os cdita<'s de exames c o rc~mltado de:-;tcs scn1.o
pu blicatlos no Diario O.f!iâal c aifixmlos 11a portaria do

Jllt'sas

ln~tituto.

A.rt. 197. O u.Iumuo que, sem motivo justifitado, deixar
prestar o exame, perderit o direito ú matricula.
Art. 198. Nos exames c concur:-:;os de qualquer natureza,
t! licito aos interessado:.; arguir de suspeito ou dar por incompaLi vel qualquer do:-:; membros das respeelivas commissões, o
qw~ deverft fund~unc11tar c provar em pctic;fío dirigida ao diJ'('d o r. E:-; te, ouvido o profpssor ou professora, deeidirft de plano .
. \rL 1!)9. Cada tu nua t erft o umncro d(~ cx:uninaJJdo.':! que
o din·etor dPsignar.
.\rt.. 200. O candidato que faltar it ehamada, para qualquer das provas de exame, sú poderá ser ele novo chamado,
11:1 mesma époea, f'i ju~;tificar perante o director o motivo de
d(~
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sua falta, não o podendo :;er, porém, mais de clnas vezes na
mesma época.
Art. 201. O examinando que, ainda por motivo de molcstia, se retirar de qualquer das provas, não poclerá ser de
novo submettido [1, exame na 1nesrna época.
Al'L. 202. Na occasião de se inscrever a exame, o alnrnno
tlc um dos cursos de canto c de in~trtmwnto dcvcl'ú. apl"<'seniar
á sr,cretal'in uma relação, em duas via~, lllll:t. das qwt<'~ vi:-:nda
por RCH professor, dos cst.IHlus c pe\~as qne, ~q.!;lllldo o ('SLal.H!lecido 110 programma de cusino, f <~Ilha dado tio coJTN do ultimo anno da :;érin c~m qnc c~-;l,i ver 1nn Lri('.ltla<lo. Uepuis d<~ <:ollfcridas e carimbadas as duas v·ias, :Trft :t<llldln, qu<· niio n;;l.ivcr
visada, restituída ao ahnn11o para S<'t' por dl<~ :qn·<·:..:ellL:tda ú
tnesa examinadora, na lH~c:tsião do ndo, afi111 dt· cpu~ p~:La
proceda ft eHcolha elo:=; ponio:-; :-:obre <l'W d<'vcr:J. vcr~~:n· o c:-.;:atw•.
Art. 203. Os exames de hanHoHia, C1 111Lr:qJord.o t~ fuga,
instl11IDC1Ji ação C COlllJlOSlÇii.o c:OllStan}o de dua:-; l 11'UV:lS: es,aipta
ou )Jrtliica, c oral; os de ~olfejo de trcs: as~;int di:;cri!llilladas:
1a. Dictado;
2'1. Solfejo á P vista;
3•. Theoria.

A primeira e segunda provas Rerfto escript:1:; espc('ialmente
para o acto, não se cxigitHlo 110 exa.nw cb Ja ~;{:ri~~ prov:1. ele
transporte.
A.l't. 204. Para os exames de hnnuouia: os e:wl.os otL baixos serão cscriptos ou compostos por 11m elos nwmhros da mnf;a
examinadora e sú serão ·v:dido~ ~i l.ivcwtn :1 :ll\ll'''IV:t(;:\q d<~
todos os demais membros.
Art. 205. Na prova oral dos ~~ursos a q\11) ;c refc~m o
nrt. 203, o ahnnuo será argnido por dois \ogat·:-; <~ ~l)l,rc qwdqucr ponto da. mate~ia do programma. que tin~r t-;idn explie:tda.
Art. 206. A prova eseri!Jla ou pratica durar:, "ü~mpo que
tt. commissão examinadora e11teuder suilieieute, segundo a
natun~za do curs?; será feita, a. tintu,( em p:tpd rul>deado pela
coiDIDissão cxnmmadora c eal'lilll>a< o eom n sell'l do t>stabe1ecimento.
Art. 207. Para o ju1g~LmeHto, as mesas examiuadoras
levarão em conta. us mcdi:ts (las nokts ohtid:1s 1wlos :dHHmos
dentro da. série.
Art. 208. E' vedado aos exa.mina11dos Lerem um seu poder
papeis ou livros não permitLi(los pela eommissfto examinadora
c communicarcm-se entre si durante o trnbnlho das pmvas.
Si algum precisar sahir <la sala de m~ame pocleri"t fa,Jr,cl-t' eom
licença do presidente da c·mnmissão cxamin:l( lnr:1. qtw o !nandatá acompanhar por pessô:~. de eouiiança.
Art. 200. E' vedado :t qualquer professor Clll :1 uxiliar do
ensino postar-se junto ~w ahmmo, 11:t oe(~:tsifí11 d.·1, provrt cs~
~ripta ou pratica,
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Art. 210. Não se poderá exigir do alumno nenhuma prova.
sobre materia que não conste do programnm do respectivo
curso.
Art. 211. Ao pt·ofessor designado para presidir a uma
cummissão examinadora incumbe decidir as questões de ordem
e levar ao conhecimento do director qualquer irregularidade
ul>sen:ada no aeto <los exames.
Art. 212. A relação dos alumnos que devem ser ehnmados
a t~x:une scrú. affixad:t na, portaria do Instituto, collt a 11eces~
~~a ria nnl ecedeneia .
.\rt. 21:~. Os altmmos que não eomparerercm aos exames
ctt1 JIIJvembro por mr)Livo justificado, poderão ser exn.minados
de 1 a JO de março, pagando a. respecti \·a 1.ax~t de i mwripção
{lenlro dos ultimos JO dins de fevereiro.
l'nragrapho Ulli,;u. O alumno que, tendo-::;e imwripto para
P:\:tme em uma époe:t, deixar de comparecer, perderá o direito
it. respectivn. taxa, o só mediante o pagamento dP nova taxá
~-a~rh suhmettido n exame em outra época.
Art. 21'!. São prohihidas as trocas de logare:..; para cxà~
rncs entre alumnos.
Art. 215. Todas as provas serão puhlicas, exect>to â
11rova ef'eripta ou pratica .
.\rlí. 21G. Scrh considerado nullo o exame do alumuo que
Li ver cseripto f)obre assumpto differente do que lhe couber por
~:urte, ou ua.da tiver escripto, ou frlr surprchendiclo mn consulta
dn livros ou apontamentm; não permittidos pela eormnissão.
ArL 217. Terminadas ::w provas e julgadas com a notâ
de O]Jlinw, l1oc~, so.f.{rivel ou md, segundo o mereeiuwnto de
1·adn uma, a commissão procederá ao julgamento, qne se fará
11or vot~1<;ão nominal.
ArL. 218. A q11~tlificaçfio do julgamento scrh f,,it:f. do s~
~~11inte modo:
1", tcrú. a noüt de inhabilitado o almnno fllll' não livcr
:• maioria do::; votos favoraveis ;
2", será approYado plenamente o que, tendo obtido una..:
nimidade de votos favoraveis, obtiver egual resultado em se..
gnnda votação, a que immcdiatamente se procederú, ;
3°, scr[t n.pprovado com distincção o que H1r propost(j
por algum membro ela eommissão julgadora c em nova vo..
L:tção alcançar todos os votos favoraveis. Nos outros caso!
de julgamento, o nhunno terá a nota de approvnção simples.
Haverá mt appmvação simples os gráos de 1 a 5, e na
plena os <le () a O, qnc S(~rvil'ão para indicar, em escala asccn...
dente, o merecimento das provas. A approvação com dis..
! incç-;"Io corresponder[! ao grfto 10. A determinnçilo do gr[m
~~~r:t objccto de uma, votação.
Art. 219. O alnnmo que obtiver a nota inhabilitado será
L)brigado a repetir a nmteria por um anno escolar, salvo si1

1
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em ·exame de segunda época, nos termos do art. 224, conseguir melhoria de nota.
Paragrapho unico. Quando obtida por duas vezes na
mesma série, após a repetição da materia, a nota inhabilitado
importa para o alumno na eliminação do respectivo curso, c,
s6 decorrido o prazo de um anno, poderá elle submetter-se a
novo exame ou concurso de admissão para a 1nesma disciplina.
Art. 220. O alumno para ser approvado no exame de
solfejo deverá obter, pelo menos, soffrivel em ~olfejo f' t.heorüt;
nos exame:-; de harmonin, cont ra-po11to e fugtt, in.-'trutnentação
c compu:-:ição: soffrivel en1 todas as provas.
Art. 221. A nota má na prova escripta (dictado) de solfejo não elimina para a prova oral.
Art. 222. O alumno que, embora feita a prova escripta.
ou pratica, não tmminar o exame na mesma época, tcrít. de
repetir a dita prova.
Art. 223. O ahm1no habilitado Pm exame final dP. solfcjo
terá direito ao Certificado de· !~llt"SO e ua::; dClllliÍS di~eipJina~
;,to diploma de curt-5o.
Art. 224. Será pennittiJu ao alumno approvado sim1Jle~mente ou que tenha obtido a nota inlzabilitado fazpr novo
exame em março, prevalecendo para todos os cffcitos a nota
da segunda prova, sem prejuizo do direito que ll1P assegura
o art. 219 de repetir a materia.
Art. 225. O resultado do julgamento será escripto e assiguado pelos mmnbros da commissão examinadora no mappa
para esse fim destinado, e transcripto no livro competente.
O julgamento é secreto c a elle só poderá m;~istir, além dos
membros da commissão, o director.

CAPITULO XVII
Dos concursos aos premios
Art. 226. A inscripção para os concursos aos premios
será aberta em novembro, no dia immediato ao da realização
dos exames finaes de canto c instrumento e mwcrra(la 15 dias
depois.
Art. 227. Terão o direito de cunconer a.os premios os
alumnos que tiverem completado a série superior de canto
ou instrumento, excepto hannonium, e obtido distineção
ou plenamente no exame final.
Art. 228. Os premios serão tres :
1o. Medalha de ouro;
20. Medalha de prata;

3°. Menção honrosa.

Art.' 229. As commissões julgadoras dos concursos serão
compostas de seis memhroR nomeados pelo director, que ns
presidirá. Faltando, á ultima hora, um ou mais memlwo~ rl.'l.
commissão, o director nomeará substituto.
Art. 230. Os professores não poderão fazer parte da
commissão julgadora. a que se refere o artigo anterior, quando
se apresentarem alutnnos de sua classe. Todo premio ou cliploma oht.ido com violação fleste artigo serh nnllo.
Art. 231. Terminado um concurso. a commissão julgn.(lora resolverú, em reunião secret.ft, presidida pelo director e
com a assistencia do secretario, sobre a concessão dos premios, pnra o que apreciará devidamente o nwrecimento das
provas, o valor a1·t.istico dos candidatos, sendo as decisões
tomadas por maioria ahsoluta de votos. e as votaçi)es nominaes. Findo o julgamento, o secret:trio hvrar{t o respectivo
termo, para ser assign:ulo por todos os membros.
.
Pnrag;rapho 1mi(~o. Al(>m desse termo, :t. (~ommissão n.ssignarú. um mappa (~on1 :1 deelnrn.çiio d:1s JW~~:~s t~Xf'l'tltnclns
pelos •>otworrentes.
Art-. 2B2. O progranuna detalhado dos cotwnrsos obedecerá no dispost<> no regimento interno e serú. n.ffix:ulo ua
portaria do lnstitulo, apf1s a rc-nli?:açiio dos wmmps n qnP se
refere o :nt.. I 91.
Art. 2:~:1. O prn1.o pnrn. n. ren.li?:ação dos r.onc>nrsos será
ele 30 dins, :t (•onl a1· da d:ti:l da nffixaçiio do respectivo proQ;rnnunn..
Art. 2:34. Não será permit.tido n.ddirionnr qun.lqllPl' ontro
qunlificativo aos premios especifica(los no arl. 228.
Art. 2a5. Não terão clireito a premio os alumnns que
hou,·erem incorrido dnns vmr.es na pena de sllstwnsão.
Art. 2~0. O Insi.itnt.o neeeitarft quaesquer pl'emios offe-·
recidos por particulares e eo11feril-os-á nos almnnos laureados
nos cursos a que fomm desl inados taes premios. r.ompetindo
ú rommissão julgadora dos r.onc•.nrsos para os preinios offi·
riues decidir, em vntnção es}lt:Win.l, sohre :1 rmwessiln dnqnelles:
5t.'ndo as dceisões tomadas por mniorin absoluta de votos~
Art. 237 ..Ao alumno laureado com qualquer dos premios
:1 que allude o nrt. 228 será conferido n re~p~dL\'O diploma!
Art. 23R. O alumno laureado com o 2'' on :; .. prmnio, e
:t inda. o qtw n:1o houver alcançado premio a]p;nm mu conc~nrso,
poderá concorrer no J o premio nos dois annos que se seg,uirem,
:-:endo, pal'a isso, permittido que continue a frequentar o mesmo c~un;o, sem prejnizo do uumero dos alumnos da elasse o
iHdepcndentenH·nte do pagamento das t:txas de m:ttrirnln.
c~ fmquen('ia, qnando pertenc>er ao eurso offiei:ll.
Art. 2:~!1. A sessão !4nlenll<' da distribuição dos prmnios
far-8e-á em dia designndn pPln Ministro (tt .T wd íç:-t (~ ~Pg H'ioR
{nt NiOl'f'!-'.

:ACTOS DO PODER .EXECUTIVO

CAPI'lULO XVUI

Dos concursos para. pensionistas
Art~

240. Haverá annualmente um concurso para premio

de viagem ao estrangeiro.

Art. 241. O premio de viagem consistirá em uma pensão,
durante o prazo improrogavel de dois annos, para os discípulos do Instituto diplomados no curso de composição ou que
tiverem obtido o 1° premio de que trata o art. 228 nos qe
C®to, piano, orgão, violino e violoncello.
Art. 242. O concurso será annunciado com 30 dias de ant~
cedencia, e a inscripção far-se-á por meio de requerimento ao
director.
Art. 243. Não havendo concorrente em um curso, pass;u'-se-á · ao seguinte, e assim. successivamente, conforme a
ordem estabelecida no art. 241, sendo então as inscripções
abertas por 15 dias.
Art. 244. O pensionista que não seguir v'Íagem no prazo
·ae tres mêses perderá direito ao premio, salvo o caso de força
maior devidamente provado.
Art. 245. Para ser admittido ao concurso, provará o can-

didato:

.

1°. Ser brasileiro nato e ter, no maximo, 25 annos de idade,
piano, orgão, violil1.o e violoncello, ·e
30 annos, no maximo, para o de composição.
~- Ter o curso de composição ou 1° premio a que se refere o art. 228
Art. 246. Emquanto não attingirem ao limite maximo da
i9ade estabelecida no art. 245, é licito concorrer ao premio de
viagem por uma ou mais vezes.
Art. 247. Não poderão inscrever-se professores conjunctamente com alumnos.
· Art. 248~ O programma para esses concursos constará do
regimento interno. o concorrente, além das provas musicaes
a que é obrigado, demonst:rará ter conhecimentos geraes das
línguas franceza e italiana, para o curso de canto ou composição, e s6mente daquella para os de instrumento.
Art. 249. A commissão julgadora será nomeada na fórma
do art. 229 e dará o seu voto motivado.
Art. 250. Os deveres dos pensionistas constarão do regimento "interno.
Art. 251: Todo pensionista é obrigado a enviar, annualmente, ao director um relatorio sobre tudo que possa interessar
ao Instituto e justificar a sua permanepcia no estrang!=liro.
Art. 252. Si os relatorios de que trata o artigo anterior
não forem remettidos regularmente ou demonstrarem pouco

para os cursos de canto,

rfit
n.proveHammüo por parte de seus autores, o Ministro da
.J nstiça e Neg;ocios In te ri ores, mediante informação do di ..
n~ntor, poderh redu;;;ir o prazo ~oncedido ou mnsm.o :-;us~
Jlf~nder a rcspec~tiva p(~nsfío.

CAPITULO XIX

na disciplina escolar

Art. 2!'i~. Todo~ OH alumnos deverfí.o compnTPI~cr, pon..
1mdnwute, ú. hora da lição, na respectiva aula.
Art. 2[)4. <) alumno serú obrigado a tomar parte em todQS
o.-; cx<'reicios nn Res~ões de conjnncto vocal on instrumental
p:n·:1. qnn l't">l' dP~;Íf~llado pelo dircctor~ nfío po<kndo Nl't' 1lisl wn~ado RPlll ra:~:io mnito pondm·osa.
Art. 25[). <) [duntno d''\'<~rh justificar :1 f:J.Ha. d<~ ~~OillJXHC~
< itnPnl o ús lições.
~ Jo. Qimndo n :wscmci:1. f i\ r imprevista, o nlnmno deverá
mand:1.r ao din'ctor, d(•Jif.ro dr~ oi1o dinf-'~ parti<~irn<;:lf) jm~i.ifi
(·:,t.ivn de suas faltas.
2°. N:io poder:io ser jnstificadas, duraniP o nm10, mais
dn 2·1: I' alta~ aos nlnmnos dos cnr~os <'ollcciivos: <ln W ao~ dos
<~ln·sos individu:ws qw~ ü·nham duas aulas por SPmann.; c de
oito nos destes eursos que tiverem uma auh por f-~c·mana. A~
l':t.lLns serão apontadas no livro de matricula.
Art. 25G. Rer(t considerado vngo o log~r do alnmno que
c•\:ec<lm· o nmncro de falta~-~ a qnc se refer<' o artigo anterior;
h1~1ll <'omo o Jop~ar daqnelle que faltar, sem jmd.iflcaçfío, a tres
li,~0Ps conseeui ivns d1~ qualquer do~~ cnr::~os, a doi~-: <'llsaios,
:1 'lois f~X<'t"cic~io~~ on a um eonccrto.
Art. 2G7. ~~~' :dlf:olnhmwnte vndado aos nlumno:::; :1. rnn-·
''r··::•fí,o dP liecrtf~n., qualqu<'r qnn seja o prdcxto inv,H·:tdo.
1\ rt. 2G~. <) alwnno qtw não frequcnb.r eo111 :tssiduidade
n:i c~ur~os p:tralldos ohrignLorio:::; sN(I. e]imimulo dns eursos
:~llJWriorc~ ddlcs dq)('JH]Pni.f·s, desrlP qtw o ntlllH'ro d(• falt.ail
li:lqtwll<'~~ :d.t.in.i:~o ao Jn:v·:imo fH'lTnittido 110 arL. 2Grí.
1\rf.. ~>.r>n. As 1wn:t:-; di~:.w!plinarcs sfín :t:-~ :·:P)~trinf,·:~:

*

ta. AdvcrLenei:t ('ltl particular;
2". J\<h<'rf·l'llf'ia f'llt :wh~ on pnan1 f'

l'<'rl o

nnmero de

''4lePn1.<'~;;;
:~a. Sm-lpPnsfio por LrP:·: n. oito dias;
·1~. SuspPnsão por mn ou 1n:1.is pNindn:-\ k<·i.i\·n:~;

fi 1\

)t~xpuhfí.n

{i". 1 1 ;':<~1w~:in

do fnsf.it.l!1.o:
dt•:' ,.,d,ndo~.;, dP i.od:tR

:1:~ f:u·uld;tdP~ hm~i

f, i r:1:--;.
~ 1°. \o <lirPdor <~o11qwL~ a
rwn~t-~;: :to!: Jm•f<~:·''·'C•rr·< a da!: 1" e

imposição dns tr<':: primeirns
2a; ft~~ inspcdor[t::, ~l. da 1"; e
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ao Conselho, a das 4", 5" e 6a. As penas serão mencionttdas no
livro de matricula e registradas em livro apropriado.
~2«>. Estas penas não isentam os pnnidos rlns rlo Codigo
Penal em que houverem incorrido.
Art. 260. Incorrerão nas 1a, 2" e 3a penas mencionados no
artigo anterior:
1°. Os alumnos que faltarem ao respeito que devem ao
director ou a qualquer membro da corporação docente;
2°. Os que desobedecerem ás prescripções feitas pe1o director ou por qualquer membro da corporaçii.o doccntP;
3°. Os qne offenderem n honra de seHR f'01Jega8:
4°. Os que perturbarem a ordem ou procedNf'lll dcRhone~tamente nas aulas ou no recinto do Instituto;
5°. Os que fizerem insm·ipções de qualquer cc;per.ic nnR
paredes do edificio cio Tn~titnto 011 dm~truin'lll os nmnnwio~
nellas affixadm;;
6°. Os que causarem rl:unno ao cdificio, instrumentos,
apparelhos. livros e moveis, sendo que, nestes casos, o alumno
slém da pena dfficiplinar, terft de indemnizar o dmnno ou rcstituir o objecto por elle prejudicado;
.
7°. Os que rlirigirem no~ fnnccionn.rioR in.iurins vcrb:w~
ou por ('scripto.
Art. 261. Incorrer:i.o nas pPnns 1:1, !)A f' (ia do mt. 2!)g Ponformc a gravidade do caso:
1°. Os alumnos que reincidirem nos delictos P~perificn.dm;;
no artigo anterior;
2°. Os que praticarem neto~ immoraPs dentro do ('~tabP
lecimento;
3°. Os que dirigirem injurias verbaes, Oll por ('SCripto, :10
director ou a algum membro do corpo docente;
·
4°. Os que aggredirem o dirPctor ou qualqu0r lllf'mhro do
corpo docente on os funccionarios do Instituto;
5°. Os que commetterem crimes sujeitos ús penas do Corligo
Penal.
Art. 262. Ri o director julgar que o delicto mereec a pena
48 , 5a ou fia do art. 259, mandará abrir inquerito, tomando por
termo as razões allegadas pelo culpado e os depoimentos dn~
testemunhas. Esse inquerito será communicado ao Conselho.
Art. 263. A convocação para o inqtwrito di~ciplinar scrr~
feita pelo director, por escripto.
Art. 264. Nos casos em que a pena fôr imposta pf'lo Conr;;elho, será o julgamento communicado, por csf'ripf o, ao 1'1 11pndo, com aR razões em que tiver sido fundado.
Art. 265. Logo que terminarem as lições ou aetofl. a qnP
fôr obrigado a assistir no Instituto, o alumno ddxar!t immPdiatamcntc o estabelecimento, sal vo quando tivcr de fa.zer
estudos no orgão, havendo para isso obtido licença P~JH'Pin1 do
director, que lhe indicará aR horns parn o c>st.wlo.
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CAPITULO XX
Do patrimonio do Instituto
Art. 266. Constituirão o patrimonio do Instituto:
1o. Donativos e legados;
2°. Suhvenções votadas pelo Congresso Nacional;
3°. o~ cdificios e terrenos pertencentes ao Instituto;
4°. O material dP cm;ino, mobiJiario, hihliot.hrrn, im~tru
mental, etc.;
!)o. As rendas do estabelecimento.
Art. 267. O patrimonio do Instituto cont inum·á a ser administrado pelo Conselho Administrativo a qne se refere o
regulamento approvndo pelo decrPto n. lG.0!-18, d0 14 d0 maio
de 1923.
Art. 2t1S. As mndas do Im:titnto constarfío:
1". Das 1axns d0 aluguel dos salões de t•oncPrto;
2". I )n.s f axns de matrif'tda, dos <'Ursos officiaPs P livres e
<1 nA de fn'qnntwia dnquPllPs f'H.ios profe~P.OI'C'R 1C'nhmn dirPi1-o a
grntifif':lc;'ÕC'S a( I< licionaes.
ao. I )as taxas dP diplomas, eertidõrs c ecrtifienllos;
!Jn. D:tR percentagem;; deduzidas dm~ taxas de freqtwnçia
dos cursos livres c das dC'<ln?.idns das tnxns de ex:nnPs P c•on<'l.ll'ROH oflicüws -- 10 %;
5°. Das taxas de ahmmo::-; im:criptos e qtw honvPl'Plll fWf•
di do o dirPito ao cxnm<';
fi". Do produrto da VPmb de progr:tmmas;
7°. I >ns quotas dos f'OllcPrtm; qtw llw fon'm !lttrilmitl:u.!
no regimento interno:
sn. Dos dPSf~Ontos soffridos pelos cxrcnt.nntf's por faltn.
dP <'omparf'cinwnto nos ensaios c concertos;
D". Da pf'l'een t ~tgPm dcduzidn da venda de hilhc1 cs df' ingrrsso nos <'otH'Prt OR e outros ar tos p~fTan hos ao insti tn to
10 (X):
.Hl Dos juro~ P outros intcrcssrs relativos aos hrm~ patri0

•

mnnwcs.
Art. 2G9. As subvenções votadas pelo Congresso para os
<·onrPrt,os rlo Instituto e não applicadns reverterão em benefirio dn pat.rimonio do ntC'Rillo.

CAPITULO XXI
Disposições geraes
Art. 270. na pena de suspensão imposta nos professores
dPmnif' ftmc(~ionarios, assim como das de ns. 2 a 6 do ari igo Z:i9 appliendns no~ ::dumnos, caberá recurso para o 1\fi..

P
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j\r::ros no

POnF.ll. EXF.f:TJTIYn

nistro da Justiça e Negocios Interiores, interposto flent.ro de
oito dias da data da communicação.
Paragrapho unioo. O recurso terá effeito suspensivo.
Art. 271. Todos os recursos, fJuer das deliberações do
director, quer das resolqções do Conselho, serão dirigidos ao
Ministro da .Justiça e Negoeios Interiore~.
Art. 272. Os vencimentos do pesson 1 do J nsf,Jtni.o serão
os constantes da tabella annexa.
Art. 273. A jubilação, no cargo de professor, regula-se
pelas disposições vigentes a rrsneito dl)s demais fmweionnrios
publicas.
Art. 274. Nos exames de qualquer natureza P nos concursos de admissão, o presi<knte (lrt cormnissão j11lgadora
tomará parte no julgamento : mns nos concursos :1. premio
terá sómentc o voto de qnnlifhdP : · po1· 011 (~mdrn. o (':m(li ·
dato.
Art.. 275. A designação dos professores parn. as dnsses
diurnas e nocturnas será feita pelo director, tendo pn•f(•wnci:l
pn ra aquellas os professores mais antigos.
Art. 276. O Instituto manterú. e de~envolverh, ('Olll os
recursos nnnnalmcnte ronsign:tflos no orçn1nPnlo JV,ra e:--:~:,,
fim:
1°. Uma bibliotheca de eomposições mm;i('fl('f' P ohrn~
de 1itteratura musical e dramatica ;
2°. Um museu de ipst.rumentos de music:-t qne off(~rcçam
interesse pnra o estudo da hisl-oria dn. mnsien l~ do ~;en dP:--:t~n
volvimcnto nos diversos pair,es ;
3°. Um gabinete de physioa com os appnn~lltos !Wil~d ÍI'()S
necessarios fLo estudo da acustica Hmsicn.] ;
4°. Um instrumental complpfn de or(•hcsl r:1 no di:1pns:to
normal do Instituto :
5o. Um gabinete com os nppan~lhn~~ lH'f'I'S:C::1rin~; :111 <·sl11dn
da physiologia e hygiene da vn;r,.
Art. 277. Da bibliothecn f' do archivo sú pndNii.o f'er
retirados livros c musirns p:1r:t :1s ehf's(~s onck for(·lll nec(·sRnrios.
Em doeumento que assigna.rá, o professor, o :nrxili:1r do
ensino ou o alumno, a quem fúr eonfimln qunlqw~r obra, l'C'sponsnbilizar-se-á pela. sua restituiçfio em perfeito csl ndo.
Art. 278. Os salões do Instituto, q11e Rc destin:un ú. re:lJização dos seus concertos e 011tl·os n.dos qlW lhP silo proprios,
poderão ser cedidos aos par1i(~lllares, media.n I e alug11el. p~1ra.
nelles efTeetuarem eoneertos, confen•Jwi:1s 011 p:tle:-;lr:1s sc·Ípntificas, :ntistien.s ou litternrins. desde qne Jlfío llaj:1. impedimento c reeonhecida seja a (~mnpel t~neia (~ 1el"'pei i.ahilidade
do requerente, de aceôrdo com an it1strneçfie~ n pprn\':Hla~
pelo Ministro da .Justiça e Negorios Interio1·Ps.
Art. 279. Os professores são obrigadoR a tomar parte

nos exerc1c1os praticos c nos concertos do Instituto, quando
designados pelo director. sob as penas deste regulamento.
Art. 280. Haverá no Instituto um conjunoto coral e
outro instrumentai, sendo aquelle constituido pelos alumnos
dos cursos de solfejo, eanto e instrumentos, que forem designados pelo director c este pelos alumnos de instrumento.
Paragrapho unico. A rcgcncia desses eursos ficn.rá obriga.loriamcnt.P a eargo (los professores, que forem designados
pelo director c qtw f:C nfio pndNfio recusar, soh :1s penns deste
J'l'.r~ttlamento.

Art. 281. O Coverno, onvido o direelor, pndcr:"t mandar
snlnnettcr :'1. inspe<~ção de samle o professor que, por sua idade
ou molestin, não fôr apto parn o ensino, conc('dendo-lhc juhilnção, na f(mna da lei, caso sejn jnlgrulo mn c·ondições de
Ílt\ralidez.
Art. 2S2. Não podm·ú, soh pretexio :~lgmn ou reFtponsahilidadn de pesstm. alguma, ser retirado do T!lsl-.if.IJ1 o qnalqm~r
tnovel, utensilio, instrumento, musica, etc.
Art. 283. Os membros honorn.rios do Instituto terão as
n.t.trihuições metwionadas 110 art. 7° do regulamento approv:uln
pdo deereto 11. G.G21, de 29 de agosto de 1907.
Art. 284. O direotor ü~r(t n. faculdade rle convidar pessôa9
eRtranhas ao magisterio do Instituto para fazerem parte das
eommi::sõcs julgadoras do~ exames c concursos de qualquer
naturmm, ou vi do o Conselho e quando nfío haj~t profeF~r-;orc~~
(lo Instituto.
Ar~. 285. f; nbsolutame>ni:c vedada a admiAsão de auxiliares de ensino 11os curso~ livres, (l<'vendo toda a aula
Ji1·:,r sob a direeç-fio c regeneia exclusiva dore~pcctivo titular.
Art. 286. As féria~ eomnrehendidas entre o encerramento
dos trabalhos c a sua abertltra poderão ser gozada~ pelo pessonl administrati\rn e docente onde lhes aprouvPr, sem prejuízo do ~.;(~rvit;o e; dos vencimentos, precedendo autorização
do director~ qun f:1rú. uma ~·seal:t para o pessoal administrativo.
Paragrapho 11nico. Si nlgum funceionario administrativo,
11nr neenm ulo de :-;crviço, não puder gozar férias no pnriodo
proprio: o dir<'ctor lh'ns poderá conceder em qnalqm~r outra
(~p(wa, sem prejuízo dos sem~ vencimento~; s1• nfto dP!~orrcr
irwonvm1ient.e para o serviço.
Art. 287. Além do periodo eomprehendido f~ntrc o cnr~crramcnto doH tra.bn lhos 0 a sua abertura c os domingos e
di:1~ dP festa ou luto nn.eional, consideram-se feriadoR os din.s
do fn.Jlecim('nto elo dircctor, on de qun.lquPJ' profnssor dfectivo
r111 jnbil:vlo, c o dia eommemorativo dn. fundação do lw..;tituto.
/\r f;. 2~8. Pc~h mn.tricuh n frcquencin. nos diversos cursos,
pelos diplomaR, cnrLidões, certificados <' inseripçfío rws
P';ame~ e <~OlH'tn·~ns, ~~ohrnr-sr--ão ns taxas lllPJH~ion:td:ts na
f~tbdla allHPX:t.
Art. ~?89. Haver[t

mn sello do Instituto, o qual será n.p-
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plicado segundo as exigencia.R e pela fôrma pol' qtt~ resolver o
rlirector.
Art. 290. No regimento interno serão consignadas as
disposições complementares, relativrts Íl econon;tia e regimen
interno do Instituto.

CAPITULO XXII

Disposições transitorias
Art. 291. O Governo preencherá livremente os log:1.res
vagos de professor cathedratico, aproveitando, porém, num dos
de piano o :wtual professor de piano c teeb<lo, ~~nja l':tdeira fi(•a
extincta.
Parngrapho unico. Para os logares de professor (•onrljnvante de pittno, m·eados por este re~u1mnento, serfi.o i~tm1mente aproveitados, com os mesmos vencimentos. os actnaes
professores substitutos de piano e de piano e t.enlndo e, para
os Jogares de coadjuvnntes de violino e violeta, os acüJncs snbstitutos dessas disciplinns, ficando, assim, cxtincta. a dnlise cl~
professores substitutos.
Art. 292. Fica extincta, sem prejuizo dos respectivos
alumnos, que serão aproveiktdos em ont1·ns c1nsses, n cadeira
fie canto, ora vaga.
Art. 293. Ficam extinctos os Jogares de monit01·, de que
tratam os arts. 72 e 76 do regulamento approvado pelo deere1 o
n. 11.748, de 13 de outubm de 19V>.
Art. 294. Ficam extinctos os cursos privados t."lll desac ·
C'ordo com o preceitttndo no art. 14, sem prejuizo dos alumnos
nelles matrif'ulados, os quaes serão transferidos parn os ~urso~
officiaes dos respect.iyos profesRores, ú. medida qnc 1orem oecorrendo vagas.
Art. 295. Vagando uma das endeiras de t.rompa ou de
trombone, ficará extincta, passando :t outra a denorninnr-st
de trompa e trombone.
Art. 296. O sub-secretario addido, o mnauuen~:~e e os inspectores de alumnos serão nomeados, os dois p1·ilneiro~ par a os
logares de officinl, e os dois nltimos para os de :ttll:lllllense,
crendos por esse regulamento.
P.aragrnpho unico. Para o logar de dact.ylog.mph:t, m·cado
por este regulamento, será a.proveitacb uma das :t<~f twes inspec~oras de alnmnas.
Art. 297. Aos a.lumnos laureados nos concurso:-; aos premios ou que ÜYerem terminado um curso, cx<·epLo solfejo, na
vigencia do regulamento annexo no decreto n. fl.or.t), de 1R dto
outttbro de HHI. serã.o eotH'etlidoR diplonws.
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Art. 2H8. As disposições deste regulamento, que impor1arcm em augmcnto de dcspe.za e para que não haja ereditos
consignado~, ficarão aguardando, para entrarem em vigor, a
votação dos ereditos precis::os.
Art.. 2~). Revogmn-se as disposições em contrario.
H.io de .Taueiro, em :31

de dezembro de 1924.---João

l.w:z .1lvcs.

Tabella de vencimentos a que se refere o art. 272 do regulamento approvado pelo decreto n. 16.753, desta data
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1:!

r';i1JH•r)l':1fif''r-, 1 '!

11 :ll(lll:<j;IIOO

llli•·i:tr·c,

;1,

:OIH)~f)tJIJ

._. :111fl:j;OOO

7::!00$000

:tHJf)~l)()()

li :000$000

:•

.\manu•·n"'."• a

:! :1()0$000

I ::!OO!Ii'OOO

7::!00$000

1 rof~::-;:-;(1["('."" f'tJ[Hij~t'';llltr'.:::-, :1.

:! :000$000

I :1)00$000

:H.i :000$000

1

I lact~·).,gr:opb:t..

::? :000$000

I :IJ00$000

;; :000$000

Fid do tlof'~IJun·ir" ..

:!:0()0$000

1 :000$000

;l :000$000

.\"orupa nh:Hlnn·,, :t.

:!:000$000

l

l'nr!t·iro ..

1 :S00$000

:000~000

!I :000$000

(100$000

:!:700$000
:!!J :iOO~OUO

1 :S00$000

!100~000

CtJIItinuo.

1 :t\00$000

SOO:';OOO

:! :100$000

C<olls<TY:tflor.

1 :H00$000

S00$(1!10

:!:WU$000

.\finador de pia nu'.

1 :JW$000

lu~pe•·tor:o~

dt·

allllllll:t~,

Ncn l~llft•c', a lcalari+~J.

a.

I:!0$000

:! :lU0$000

:: :ltio:;:ooo

J;j :1:!0$000

~0111111:1.

------·-

!();; :US0$000

Hiu de .l:tin·it·o, ''"' :;t de dt·Zl'tubru de IU:n.--- Joao Luiz .1/rt'.

Tabella das taxas escolares a que se refere o art. 288
Tnxu de nmtricula ....................................•.•
Tax:t
frcqucncia, por eur:-;o ........................••..
Taxn de cxmnl.! ou eoncur:;u de ath.uisl:lão, pu r ui~\.üplwa •..•

uc

~0$000

25$000
10$000
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... :

Txa· de exame de promoção ou final, por dis:r:~·
Taxa _de. ~dão de exame ou concurso de
·· · - , por
disciplina .••................................... ' ....
Taxa. d~ certidão de exame de promoção ou fina.l, por dismplina ....•........•.............• , .••.......•..... ;
Taxa de certificado do curso de solfejo ................... ;
Taxa de concurso aos preorlos .........••...........•••••
Taxa de concurso para ~on~a .... , ................. .
TaXa. de diploma de premio ............................. .
Taxa: de diploma de curso ............•...................
Certidão : busca (por anno) .............................•
Certidão: rasa (por linha) .•..•.......................••.•
Programma de ensino, por disciplina .....................•
Programma geral do ensino .•..........................•

10$000
3$000

1=
50$000
50$000
50$000
30$000

$500
$100
$500
1$500

Observaçõe8 - Não se receberá. por certidão menos de 2$, ficando
que, além das taxas devidas ao patrimonio, será cobrado o
seno, na fórma da lei em vigor.

~tendido

Rio de Janeiro, em 31 de dezembro de 1924.- João Luiz Alves.

DECRETO N. 16.754 -DE 31 DE DEZEMBRO

DE

1924

Concede á sociedade anonyma Armour o{ Brasil Corporation
autorização para {unccionar na Republica

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, attendendo ao que requereu a sociedade anonyma .Armour
of Brasil Corporation, com séde em Portland, Estado de
Maine, Hcpublica dos Estados Unidos da America, e devidamente representada, decreta:
Artigo unico. E' concedida á sociedade anonyma Armour
of Brasil Corporation autorização para funccionar na Republica, com os estatutos que apresentou e mediante as clausulas
que a esie acompanham, assigna,das IJClo ministro de Estado
dos Negocios da Agricultura, Industria e Commercio, ficando
a mesma sociedade obrigada a cumprir as formalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1924, 103• da Independencia e 36• da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES:
Miguel Calmon du Pin e Alme-ida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.754, desta data
I

A Armour of Brasil Corporation é obrigada a ter utn
representante geJ;al no Brasil, com plenos e illimitados po~
dere~ para tratar e definitivamente resolver as questões qu~
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se suscitarem, quer com o Governo, quer com particulares,
põdendo ser demandado e receber citação inicial pela companhia.
II

Todos os actos que praticar no Brasil ficarão sujeitos
unicamente ás respectivas leis e regulamentos e á jurisdicção
de seus tribunaes judiciarios ou administrativos; sem que,
em tempo algum, possa a referida companhia reclamar qualquer excepção. fundada em seus estatutos, cujas disposições
não poderão servir de base para qualquer reclamação con..:
cernente á execução das obras ou serviços a que elles se referem.
'
·
lii

Fica dependente de autorização do Governo qualquer
alteração que a companhia tenha de fazer nos respectivos
estatutos.
Ser-lhe-ha cassada a autorização para funccionar na
Republica, si infringir esta clausula.
IV

Fica entendido que a autorização é dada sem prejuízo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições de
direito que regem as sociedades anonymas.

A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esteja comminada pena especial será punida com a multa de
um conto de réis C1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) c,
no caso de reincidencia, com a cassação da autorização concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes clausulas.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro-~e 1924. -Miguel Calmon au Pin e Almeidto •.

DEOR!ETO N. i6.755 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1924

Regula os favores a conceder ás cmprezas ou companhia$;
legalmente constituídas no pa-iz para a fabricação de cimento com o emprego de materias primas e combusHveis nacionaes

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização ~onstantc do art. 175, n. IX, da lei
u. L 793, de 7 ·de J ane1ro de i 924, decreta:
Art. 1.• A's emprezas ou compap.hias legalmente constituídas no paiz para a fabricação de cimento com 9 emp!_egQ
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de ma terias primas e comlm~l iveü; uaciunae:-; P que ~e olJrit;ucm a produzir annua~ucntc quan1.idad1~ nunca inferior
a 2G. ooo Ionclauas podcrao sPt' cunccdidos us ::;egu intes fa-

vores:
L Isenção tk imposlus de üupm·la\:ãn
dut·antp o pl'azo tlc .:?0 annos, vdra:

~~ d1~ t'XlH~t.licntt!

a.· ma(jhinismo~-5, apparelhos e wal.el'iae~ d1•sLinados 1.
in::;lall<v:ão e amvtiação das fah1'i1·a:-; de eimnnlo;
.
_
ú) maehinismos, appat·t•IIJIJ::i ,. malet·üws dt~:-;l.uJauos a
t~t·~tdlll~t:fw " lranH]Hll'l n dt• cllf'J'g·ia PIPI'Iriea IH'el~s:-:al'ia av
l'llllf't~ioiJUHH'Ill.o

das fahl'it·as

dP I'ÍIIIPllll•:

,.·, UHH'hinismos. apJHII'I'llttts I' ff'IT<.HtJimf.as df•.:.d i nados ;í
la\ 1·a da:-; IH'dl't~ira:-; dt• ~·akal'l'll f' do:-: rlnpusifu:-: do lltafel·i:..tl
:11·g: i Ios o e du gesso;
d) macl1inismus" JIHllf'l'iaf':-; df•:·dilt<ulos ;í t:omdt'lll~\:i'io tie
t•:-:ll'adas df' f't•r1·o dt' pecttH'IW pet·cu l'so. ra!J11:-: <H'l'l~fl:-i 011 uu-l,n:-: nwio:-: df' lrunspuriP llf'l't''-'i3<u·io-: ao al•aslf•eiiJIC.nfu tla:;
f:.d~t·ic·as f~ l'SI'OUllH'Jll n dos JH'I_Iflllt'fos;
I'J appat·l'lhos, inslrume!Üo:-: f' matcriaes dt·~l in:tdu~ _a
laburatol'ios de dli111 ica f' ph~ sku. ilHIÍi:i!H'Il:-a \ f'is :11 ,, sel'\'t~:os das fahriea:;.
IJ. lst'IH:üo, durank o pl'aZil de ::n annn~. "'' ludus os
inJpn:;los ft~denú•:-; que [WL'\"f'JIIIIt'a i1H~idi l'f'lll sohl't' êt ,·on:·d L'U-r t.:i"w l' explonu.:fío das falJ1·ipa:-; f' suas di'Jll'ndellcia-:.
I 11. Pil'dfo d•· dcsarH·opriat:iío. nos lt~J'Ilto:-: da lf•):;i:·dat~iío
Pllt \ÍgoJ'. pa1·a us lt'I'J'I'llfl:-; f' hc·n,l'r)iloria;:-; indbp1'11Sa\PÍS .·t
cotlsLt·ucr:ão dt' estradas tifo l't't'l'il ''" JWlJtiCIIf' Jlf_'l'l'ttt'Sfl, eabu':i
Hl'l'f'O:-i f' I i nlms dr· eow lw·r:ãn d1• l'.llf'l'gia l'!r•f'{ t'i1·n. dr~sl i nado~
i.IOS Sl'L'\"ii;OS da I'U]H'ÍC:I, SIIIJIW'IIi'IHfo 1)1'1;\"Í:tlllf'lllf~ Ú. appl'O\Ut,·fío do Ü0\"1'1'1\0 as lliUllta:-: I' OS [H'tljt•dos l'f':-:J)f't'f ÍVUS.
IV. Frt"lt's l'l•duzidm;, d111::wt(' o pl'nzo de JO amws, na~
f'~,fl'adas df• 1'1•t'l'o I' linhas dt.! llll\'l.'gae:lu do C1fJVt'l'llf• F1•rll•1'a&

va l'tl :

a)

artigo;

Jlltu·ltinisJtlfl:"

f'

ntalt!I'Í!tl'.-:i

l'lllllllf'l'Udos

no

11.

I dc:::;lc

nar•ioual. ~-!'"'"'·'" naeional r• mad"it·:.t;.; d11 pair.
fahrieação dP !Janieao::
r·) 11 p1·odueto exporl.adu, 1[111'1.' f'lll dinit·a:-:, q11r·r :H'ulldieionadu l'lll :-illCL'08 ou f.'m hal'ricas .
.\t'l. :!." .\s Ptllpl·r·zas IJ\1 f'l.llllpanl1ias IJIIt' fJtlizt•n•Jll ;::oiial'
rio:; l'aHH't•s tlf~ IJIII' I rala o :11'1 it::'' <mtrl'ifll' Pltrit::<tL'-"1: ltiio a;,:-:·~
guinle:
.~J sujeila1·-~~· ú l'ist:ali~:ar:ilu rl11 Uo, L'l'llll, fr:tiH(tlf'ando
ilfl l1seal luda:-; as rlr•lwndt•ne1as riu Pslalwleeillll'itlu ~~ Jornct'I'IJdo f o das as. i nfm·ma~;Õt1S f' f'-:f'larreintenl os solil'il adus, alt:•m
rir· Ulll l'<'lafoi'JO annual soilt'l' o Pslado 1las IJhl'a~ f'lll r:nnsteu1'·\:ão, )JJ'tHinet;ão da:-: l'ahl'ir·as f' eslado l'im.tlll'f'ÍI'fl da f'llllll'l':.r.a
Ú) carvão
upt·up1·iatlas ú

Ull

I~(IIIIP:tllhia;

IJ) J'eeolllt'l' a11 Tltt•soiii'P .\aeiunal a quota annual de
1:::000$ pat·a as dr~pczas rlt' fi::;caliznr.íio I' n eam;i1o de
J 00:000$ anl I'S da as:-;ignaltll'a do eontraclo;
c) ajwest~nlar ao r•xallH' f' HPJH'ova\:fi" do 1;o\ r'I'IIIJ f,•dv~
o;-; P!nnos. nrr.amr-nto~ fl rspc~ifiraçrjr~ pura a ;nslallat·iio da~

ialtt·was. lwm eumo alle.mr:õr·s s11Lslaneias ,. proet·s•;us novos
no riPsenvulvinwnlo das Jne::;mas, u~; tJllat~s :-it.!dtú
cens1d~-~rad~s approvados para lodos os effeil 11':1 ::-i uão livcl'em suJo ImiJyguados no prazo de GO dias, a eontm· da data
& a~upl.al'

da apresontaçao;

-
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d) crnpt't'gar nos seus serviços ywlo menos cineoertla por.
tTnto dr operaJ'ins hra~ileiros;
.
c 1 manter nas falJL'icas dez menores aprendizes e eolloG<ü' eÍn trabalhos atti nenU•s aos 111esmos atfí tres engenheiros que tivet·cnr eoncluidus ns ·cursos indusL6aes da Escç>la
J•olyteclmiea ou da Escola de Minas, de aecôrdo ~om a Inrlicação feil a pelo ministro da Agricultura. Industrta !~.Co~
mercio, duranfp o prazo de dons annos e eom a gratificaçao
mensal mülima tlt~ r>00$000:
f) vendm· ao Governo, para as suas necessidades, at~
% de proclucção annual das fabricas, a preço infni·ior ao
Ut~ idmüico matt·r·ial in1pol'lado OIF. accr<'seiclo dt~ impostos
all':wdt~gat·io~, laxa dt• t'XJWdit•nle I' taxas do Cáes do Porto
fif, illio de .Jallf~irn. st•ndo n Hllor da differeJH{a oh.iecto de
:t.iustn na ot•r·.asifio da enlllpr·a;
!/) provar f}lll' dispõem d(• pedreiras dt• llolll calcareo e
jazidas dt~ argi1a qtw ~f' prt';stem ao fabrico de cimento e capazes de garanl ir' o alms! ct· iment.o da respcctiYa fabrica pelo
J>Oriotlü de 20 annos 0 pal'a uma produc(lão annual ele cimento

:w

tfp :.';). 000 I onelatla.";
h) não lançar ao eunsu1110 cimentQs sem prévia autoriza-

r:fiu do engenheiro fiscal, que certificará a respectiva composição. sua qualidade, densidade, gráo dr pulverização, resistnneia ú lr·ar~ç-fio. deformaçiio a frio e a quenln, cerl.ificado esse
q tlt' dC\'('L';i ncompanhm· o productQ destinado ao eommercio •I
.\ri. :3 .u A ise111.~.ãu de direitos de importaeão r expediente,
~~~~ qtw traia o arl. 1". sünwnle ser:í concedida si os machinisrnos. m:lLPriaPs " mal.ürias primas não tiverem similares no
raiz. Os I' r·<' I Ps rPduzitlos, a que se refere o mesmo artigQ, nãO:
dt•Yt'L'Üo ~er· inl't•riures ao euslo real do transporte.
Art. 4 . " O (iovcmo poderá conceder utilização das forcas hydraulieas do Sl'll dominio para o r1Psmn-olvimcnto da
rnthtsl!·ia do t'ÍIIlt'lllo. d1•sde que l.aes rorças não s(~jam neces}'arias :~us st•r·yif:"s l't•dPJ'al's.
Ar·l. rt." O l.lfiVf'l'llo pod,~r·<i auxiliar o dest'liYolvimento da
indusll'ia tlc í'Íiltt'LÜn. conslruimlo JH'QUt'llus ra!llars de es1t·adas de fcJTD, tlr~sl imttlm; ao transporte das mal Prim; priIWlS, do combusl iYel e dos productos das fabrica;;;.
Art. 6. o O tiO\'rmo in f crporá seus bons offieio:-; para que
as concessionar·ias ohtrnl1am isrJl(;:ão de quaesqucr· impost()S
e taxas Pstad•ll:ws e nnmicipaes. que incidirem sohl't~ as falll'ieas ('. sua::- dPpt•rulelle ias. lrafl'go das ma f nrias pl'imaGj,
t'tlmbusLiveis 11, re~)Jt't'l i\·ns JH'oducl.os.
Art. 7. o Caso a~ t'allricas sejam insfallada.;; no I i li oral do
r~:uz, O (;OYI'I'JlO (',UilCederÚ prefcrencia para O aforamento dOS
ft~J·renos de marinha julg::tdos necessarios á eonstr·uet.~iio e ser,·it:m; referenl cs ús ml'smas fabricas, respeitados os direitog
•.lt• leTePir·os " as dispusi:;ões das leis vig·cnles.
Arl. 8." Os curtePssiomtrios podcrfw explorar nlinas, deposit.os miJwraes ('. de material refractario (' pcdrni 1'3", cujo~
produetos tenham applieação na induslria do eimcnl o. n•spci1ada a legislaçfio Plll vigor·.
_-\ri. f). o Os t•oneessionarios porlnrão construi r' linhas tclt•gTapllicn" t' IPlt·plr"llit'a" l't!lr·t• as sw1s tlivt•t·sa~ instalhu~ões,
dP"de qur ollLrnltUJII Jli'I'Illissfio do CloH•rno t• dos .Estados in1 t'f't•ssadns .
.\ri. 1 O. ()-; favores consistentes em empresUmos e quaesíl'lf~r auxílios pPeuniat·io" s•írncnte serão emwcdicl'os depois
Leis de 1924 -

Vol. TV

31

482

ACTúS DO PODI.m EXEG[J'l'IYO

que as emprezas possuirem installações que possam garantir
a restituição dos mesmos.
Art. 11. O Governo poderá, em qualquer tempo, requisitar,
por necessidade de salvação publica ou em caso de guerra, as
:fabricas o suas dependcncias, de conformidade com as leis em
:Vigor.
Art. 12. As em prezas ou companhias que gosarem dos favores deste decreto são obrigadas u terminar as suaR installações dentro dos proazos fixados nos respectivos cont.ractos l:
n manter em perfeito e constante funccionamentn as suas fabricas c serviços, sob pena de caducidade, desde {J.Ue fiquern
paralysadoR os trabalhos ou serviço~ por mais de !)I) dias collsecutivos, salvo força maioe l·.omprovada, a juizo do f\ovcrno,
devendo as mesmas, no caso de eaducidade, resLit ui r ao Governo a impurtaucia das isenções eoncedidas.
·
Art. 13. Hevugam-se as di8posições em eonteario.
Rio d«: .Ta.neit·o, 31 dü th'zemltt·o de ·1921, 10:3" da Ind<'-

pcndencia e

3G~

da Hcpuhlica.

An:rnnn

nA

SlLV.'\

BEttNAIIIJEf:l.

J-ligucl Calm.on du Pin c Almeida.

bECR.ETO N. 16. 75G -··

rm 31 ng UEZEl\Umo DE :19:?,1

Concede a :Pm·ke, Davis & Companu auto1·ização 1)a;·a {UJ/I:donar na Republica
O Presidente da Republica dos Estados Unido~' do Brasil,
aUcndendo ao qno requereu a sociedade anonyma l'arke, Davis & Company, com séde em Wilmington, Delawar1~, E~sfado:-;
Unidos ua Amol'ica, e devidamente rcvreseutada, decrda:
Artigo uni co. E' concedida á sociedade anonyma Parku
Davis & Company autorização para funccionar na Ilopublica
com os estatutos que apresentou c mediante as clausulas qu~
a este acompanham, assignadas pelo ministro do Ij~stado do-:i
Negocios da Agricultura, Industria n Cornmercio, ficando a
mesma sociedade obrigada a cumin·it· as formalidades exigidas
pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 19.:? í, 10:1·' da Indcpcudencia c 36° da .Repuhlica.

An·ruuR

IH SILVA BEnNAIWES.

Miauel Calmon du Pin c L1lmcüla.

Clausulas qtte acompanham o decreto

H.

16. 756, desta data

I

A Parkc, Davis & (~ompany .~ obrigada a f f~t·

sentante

g(•t·al no

Bras1l,

t'tlm

lllll

repre-

plPnos e illitnit.aJos poderes
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para tratar o definitivamente resolver as questões que se
suscitarem, quer com o Governo, quer oom particulares, po ....
dendo ser demandado e receber oitaoão inicial pela companhia.
II

Todos os actos que pmticar uo Brasil fie<Fão sujeitos
uniemneutn ás rc:;vedivas leis e regulamentos e :i .iurisdicção
d n Heus f ribunaes j w.lif'ial'im; ou administra ti vos, seiJt quB,
nru f empo algum. possa a rdt~rida compa11ll ia reclamar l]ualquer t!xcepção. JtuHiada em seus estatutos, cujas disposições
1 lfio poderfio st~l'\'ir dt~ base para qualquer reelamar;ão concernente ú execw;ão das obras ou serviços a que elle:s se referem.

IH
Fi1~a dPprrHf('.l!Le de

luaçãu

qw~

<Jtrtorização do Governo qualqncr ala contpanhia knha de fazer uos rm;pectivos cs-

1.atutos.
Ser-lhe-lw. cassada a auLorizacão para frmccionar na
Hcpublica se infringir esta clausula.
IV

li'ica entendido que a autorização é dada sem prejuizo do
principio de achar-se a companhia sujeita ás disposições do
direito que regem as sociedades anonymas.

v
A infracção de qualquer das clausulas para a qual não
esi.Pja comminada pena espe~ial será punida com a. multa do
mn conto de réis (f :000$) a cinco contos de réis (5 :000$) ~.
no caso de reincidencia, com a cassação da autorümção concedida pelo decreto em virtude do qual baixam as presentes
elausulas.
/Rio de Janeiro, 31 do dezembro de 1924. -lltiguel Calmon
dtt Pin e Almeida.

DECRETO N. 16.757

-·DE

31

DE DEZEMBRO DE

1924

Concede â Jnternational Business Machines Co. o{ Delawm·c
autorização para [unccionar na Republica
O Presidente da llepublica dos Est.adoR Unidos do Brasil,
al.tondendo ao quo requereu a sociedade anonyma Internal.ional Business Maehines Co. of Delaware. com s!';rlc em Wilmington, Doleware, Estados Unidos da America, r~ devidamento
J'f~presentada, decreta:
Artigo unioo. E' concedida á sociedade anonyma Inter..
müional Business Mnchincs Co. of Delaware autorização para;
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funccionar na Republica com os estatutos que apresentou e
mediante as clausulas que a este acompanham, assignadas pelo
ministro de Estado dos Negocios da Agricultura, Industria e
Cummereio, ficando a mesma sociedade obrigada a cumprir as
Jormalidades exigidas pela legislação em vigor.
Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1924, 103° da Independencia e 36° da Republica.
ARTHUR DA SILVA BERNARDES.~

Miguel Calmon dJu Pin e Almeida.

Clausulas que acompanham o decreto n. 16.757, desta data
I

A lnteruational Business l\1achines Co. o f Dclaware é
obrigada a tct· um represcntanf(\ geral no Brasil. eom plenos e
illimitados poden\S para tr·alar e definitivamente resolver as
questões que se suscitarem, quer com o Govel'no, qUfw com
particulares, podendo ser demandado e reeeber citação inieial
vPia companhia.

n
•rodos os aci os que praf i car no Brasil ficarão sujeitos unicamnnl n ás respPel.ivas leis c r·pgulament.os c ú .luristiicção de
seus I ribunaes judieiarios nu administrai ivos, sem que, em
ir~mpo algmn. nos:-a a referida companhia redamar qualquer
cxccpção. fundada mn seus p-;;1 a tu tos, eujas disposições não
porlf'rão servir de base para qualquf\r reclamação eoncernenl e á C'XPeução das obras ou st•rviços a que elles se referem.
III

Pica d<'prndente dn aulo1·izaçfio do Govrrno qualquer al-

I cração qup a companhia f('nha de fazer nos n~spoctivos esta-

lutos.
Scr-lhe-ha cassada a anf orização para
Ilepnhlica si infringir esta clausula.

funceionar na

IV

Fiea t•ntendido quo a autori:.mf;ão P, dada S('li\ prejuízo do
principio rln achar-se a eompanhia sujeita :ís rhsposir,.õcs de
direito que rrgcm as socindadcs anonyrnas.

v
.A infra~ção de qualquer. das clausulas para a qual não
esteJa commmada pena especJt\l será punida com a multA do
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um conto rle réis ( 1 :000$) a cinco contos de réis (5 :000$)
e, no caso de reincidcneia, com a cassação da autorizaçã.o coneedida pelo rlr,crel.o f'Ill virfude do qual hai:xam n~ prcsenf.m;;
clausulas.
Rio de Janeiro, 31 de dnzcmbro de 1924. -

l'r.fignrl Calrnnn

dtt Pin e Almeida.

DECRETO N. Hi. 7rí8 -- nE

~1 DF. DE7.EMBnn nF. 1~l'?!t

;\11rc an M.inisle1•io da .Justiça, e N,•gocins lnteriorcs o f'i'editn
esperial de ·~ :200.J paro. o1~r·o;-ret· ao pagamento da dilfe-

rcnça de vencirnentos a que tem. rli.reit:o, no eorrent'' anno,
o 2o tenente dentista do Cnrpo de RornhciJ·os. Ped;·o f.'1'r'i1·c
Bruno
O Presidente da Ile-publica dos Estados Unidos do Bra~dl,
tendo ouvido o Tribunal de Contas, no~ lermos dn art.. 93. do
regulamento appt·ovado pelo decreto n. 15.783. de 8 de novembro de 19??, rPsolvf', 11:-;anrlo da autnl'izaçãn conslantr, do
art. Hi. rla lei n. -1.793, dr 7 rle janeiro ull imo, abrir ao Minisfnrio da .Justiça t> NPgocios Intcrinl'eS o eredilo de quatro
('.ontos c duzentos mil réis ( -í :200$) para occorrer ao pagamento. no col'l'nnte anno, da differença de Yenr.imenf os a que
tem flireilo o',!" frnPnfP denti:;[a do Corpo de Bnmlwiros. Pedro
Freire Bruno.

Rio de Janeiro, 31 dA dr.zembro de 19.?4,
c!P.ncia e 36" ifa Repnhlica.

10~{

0

da Tndr.pen-

ARTHUR DA SJJ.NA BEHNAHDER.

João Luiz Alves.

DECRETO N. 16. '759

--DE

31

DE DEZR!VTRHO DE

Hl21

o orçamento, na tm.pm·tancia de .f0.6,'U :425$U2, para
const1'ucçãn das variantes entre Pinhal e C1·uz Alta, na
Viaçiio Fcr1·ea do Rio Grande do SuT, rn}os f'Studos {o1·am
appi'OI>"Odos prln drrrrto 11. -1/). 787, de 8 de nnvcmbro de
1922

-~1JP1'ova

O Presidenlc da Ticpnblica dos Estados Unido-; do Brasil,
a!JondPndn. Plll parfP. an que solicitou o C'TtlYPrnn do Estad·l
do Rio Grande do Snl. anendal ar i o da Viaç.ão Fnn·pa FedPral
dn Rio (}rande do ~111 rm vil'l.udP do e.nnt.rarfn ::mlorizado po1-l
d(•creto n. 15.13R. clP 1O dP abril de Hl22: I' tPndo nm vista
n disposto no al'f. '!" do dPcrdo 11. 15. 7Rí. dP <'! dP novPmbrn
do mesrno anno. (' as infnrma(:i"íf's prr~sf ndas rwl:-t In'-'pC'rf oria
1-'Prlr•ral da" :Esf l'arl:-t:.;;, dr~cr·pfa: ·
. A l'f.igo _unieo. Fif·a approYado o orçamento qur, eom o~te
hnr;;:n l'llbrwarln rwlo rlirr•('fOJ' geral dr~ Expndirnlr rla ~nrwc
l:ll'Ja dP l~;..;fadn dn:-; ~~·g·rlt'ÍflS da Vinr~uo P Obras l'tlldica:-;. 11~

A.C1'()S DO PODER EXECUTIVO

importaricia de 10.63f :425$142 (dez mil ~ei~centos e trinta e
um contos quatrocentos e vinte e cinco mil cento e quarenta
e dons réis), para a construcção das variante~ entre Pinhal e
Cruz Alta, na Viação Ferrea Federal do .Rio Grande do Sul,
cujos estudos foram approvados pelo rtccreto n. 15.787. de 8
dr novembro de 1922.
§ 1. O Governo do Estado do .Rio Grande do Sul sub-·
metterá, opportunamente. á approvação do Governo Federal,
um orçamento complementar, para execução dos serviços de
assentamento rlos materiaes elo cercas r linha tclegraphica, o9
quaes serão removidos dos f.reehos dr linha a ah:mdonnr par~
as variantes a construir.
§ 2. As despezas que forem effectuadas com a const.rucção
das variantes previstas neste decreto serão Irvadas á conta
de c-apital, de que tratn a alinca a rto n. ITI da elausula III do
contracto em vigor, de accôrdo com o art. :~.o dn rlf't'f~'to numero 15.787, de 8 rlc novembro de 192?.
0

0

Hio de .Janeiro, 31 de rll'zt·mlwo df' :1!12t., Htl" da Jndepcnr1encin. e :::no da Repnhlk.a.
An.nnm DA SILVA B:rmN:\TllmS.

P1·ancisco Sá.
DECRETO N. 16.760 -

nR

31 nE DEZF.Mnn.o n:r: 1924

'Approva as especificações e o orçamP.nto, na importan.cia de
40 :000$ (quarenta contos de réis), para acquitlição c insto.llação dr. dous tornos mecanicos e um. martello 1'a1)ido
para as officinas de Cu1'it11ba. da. Estrnrla de Pen·o do
Paraná
O PreAidente da Republic'a dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a Companhia Estrada de Ferro
São Paulo-Rio Grand~, arrcndataria da· Estrada de Ferro do
Paranú. e I endo em vista :ís informações prrsf :Hlns pela
Tnspcctoria Federal das Estradas, decreta:
Art. 1.° Ficam approvados, de accôrdo com os documentos que com este baixam. rubricado~ pelo dil'ect.or geral de
Expcdienf f' do Ministerio dn Viacfío c Ohras Puhlic~as. as especificações c o or~;:amcnto, na import.ancin rlc 40 :000$000
(quarenta eonfns d0 r<; i<;), para nt~qu i!"-içfin ,, insf nllar;ão dr
dous tornos mecanicos e um martcllo rapido para as officinas de Curit.yha, da Estrada dr Ferro do Paran:í. dn que ~~
arrendatnria a requerente.
Art. 2. As dcspezas com esses scrvit~ns. aL(í o maximo
do orçamento ora approvado, serfin. depois de apuradas em
tomaria do contas regular, levadas á conta do capital da estrada arrenrlada, nos termos do disposf o no Icttra '~ do § 1°
da clausula 78 do contract.o apJwovndo pelo dPcrf'tn n. 11. !10;),
fiO Hl do janeiro de 1916.
0

Rio do .Taneiro, 31 de rlr,zrrnhro rtn 1!12ft,
rtnncin n 36° dn. Tiepuhlica.
AnTnun DA SILVA

JO~"

da. Indcpen-

BErtNARDES •.

Francisco Sá.,
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DECRETO N. 16.761 -

DE

31

DE DEZEMBRO DE

1924

Prohibe a entrada no tcrritorio nacional de impt!grantes
(passageiros de 2~ e .,• classes~ nos casos e cond1.ço~s ~~~e~
vistos nos arts. 1° e 2° da let n. 4. 247, de 6 de Janetro
de 4921

o Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
tendo em vista a lei n. 4.247. de 6 de janeiro de t92t, e o
art. 28, n. m, da lei n. 3.9~1, de 5 de janeiro de. i9~i, revigorado pelo art. 183 da le1 n. 4. 793; de 7 de Janeiro de
1924, decreta :
Art. 1.° Fica prohibida a entrada no territorio nacional
de immigrantes (passageiros de 2• e 3• classes) nos casos e
condições previstos nos o.rt.s. 1• e 2° da !e i n. 4. 247, de
6 de janeiro de 1921.
Art. 2. 0 A entrada no tcrritorio nacional sómente será
permittida ao in::imigrante que apresentar á autorldade competente, na fronteira ou porto de desembarque, os documentos
devidamente aut.henticados que provem sua boa condueta, bem
como a respectiva carteira de identidade, com pbotographia,
indicação de idade, nacionaHdade, estado civil e profissão,
impressões digitaes e característicos pessoaes.
Paragrapho unico. Os documentos de que trata este artigo serão visados pela autoridade brasileira na fronteira ou
porto de emharque.
Art. 3. As companhias ou emprezas que transpol'taremi
immigrantes com infraccão do present.e decreto fioam obrigadas a mantel-os a bordo e reconduzil-os.
Art. 4, A introducção de immigrantes sómente poderi
ser feita pelas companhias de navegação que tiverem sido
autorizadas pela Direetoria Geral do Serviço do Povoamento.
Paragra.pbo unico. Os commandantes de navios, procedentes de qualquer porto estrangeiro, ficam obrigados a
fornecer á Directoria Geral do ServiQO de Povoamento, logo
que os mesmos navios tenham fundeado: a) um mappa, organizado de accôrdo com o modelo official, contendo a relação de todos os passageiros que tiverem de desembarcar ou
rm transito. com indicação precisa do nome e sobrenome.
idade, sexo, nacionalidade, profissão. gráo de parentesco com
o chefe da familia, religião, gráo de instrucção. localidade e
paiz de sua ultima residenoia, porto de origem e porto de
destino; b) a lista circumstanciada das bagagens dos immigrantes. que tiverem de desembarcar.
Art.. 5.0 ~~ companhias ou emprezas de navegação são
obrig-adas a avisar á Directoria Geral do Serviço de Povoa..:
mrnto. com antecedencia de dous dias no minimo, á data da
chegada ao nrimeiro porto nacional de vapores que transnortcm immig-rantes, nomP do vapor e portos nacionaes de
~cu destino. Na falta de aviso. O'! immigrantes poderão permanccl'I' a hordo até 24 horas após haver fundeado o navio.
Art. 6. Nenhuma empreza, associação, companhia ou
particular poderá promover a introducção de immigrantes no
r;ai1. sem prévia autorização da Directoria Geral do Serviço
de Povoamento.
·
0

0

0
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§ 1. 0 No pedido de autorização deverá o interessado
cxhibir attestado de idoneidade, mencionando:
a) o numero de pessoas a introduzir;
b) o numero de famílias c pessoas avulsas;
c) as respectivas nacionalidades;
d) O!!! recursos de que dispõem os immigrantes;
e) as localidades a que se destinam;
f) os trabalhos que lhes são offerecidos e as vanfagen'l
e obrigações reciprocas;
g) as garantias offcrrcidas pelos int1'orlurt0res.
§ 2. Será cassada a anlorizaçfio dnsdc qtlc o infrrHlucfor
deixe de cumprir as obrig:lr,ÕPs assnmiclas.
Art. 7. 0 A partir de 1 de julho de 1925, só serú permittido o ingresso de immigranlc:s. pelos seguinf cs pOl'f os na-cionaes: Belém, Hccife, São Salvador. Vi e f oria, Hil) de .lam~iro, Santos, Paranagu:i, São F'rancisco e Hio Grande.
§ 1. A fiscalizaçã.o do peesenf e deer·eto eaberá á Dirf'ctoria Geral do Scrvi~;n oe Jloyoamnnto, ('.0111 o ('.OJWIIrso do
Dopal'farnmlto Nac~ional de SatHII' Pnhlir·a.
§ 2. 0 Os immigrantes in I r·oduzidos pelo porto do Hio de
Janeiro passarão ohrigatneianwnf e pela Ilha das Flores, antes
'de desembarcarem na cidade, nnde serão inspeccionados pelo
Deparl amento Nacional de Saudc PulJl iea r idcnl i ficados pcb
Policia do Districto Federal.
§ 3. 0 O serviço nos E'darlns se1·;i frito em harm0niE: d0
vistas com as autoridade:.:; loeacs incumbidas da immigraj;ão.
Art,. 8. O mi nistxo da .\gTi1~nlf nl'a, Indu~ f ria n Com-mercio bnixarú as insf.rur~:iiP'; Hl't'.C'isarias para o fiel cumprimento deste decreto.
Art. 9. A Directoria dn ~pn·i~o do Pnvoamenfo passará
a denominar-sr, d0.sta da f :1 r•rn tlf'~H1! f', Dirf'cforia C:Pra! r]n
Serviço do Povoamento.
Art.. 10. Os funccionarins da Dirrctoria Grra1 do Serviço do Povoamento terão livre ingrc:o;~o a bordo de qua!qu~r
navio on nos míes de desembarque.
Art. 11. Hcvor:ram-se as disposieões em r,onf mrio.
0

0

0

0

Rio de .TanPÍl'O, 31 de dr>Zf'll1lll'O
dencia c :16° da Republica.

dr>

19?1. 10:1° dr~ fndnpen-

João Lui-:, ;llves.
Mioucl Caln/(m du Pin e A lmrida.

HF.CnETO N. Hl. 70? --- Nfín foi pllhl'ir.a;do.
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DECRIETO N. Hi.7G3 --· DE 31 DE DEZEMBRO DE 1924

Rcqula os favores a concer/t?r ás fabricas de artefactos de
borrcha fJ'lM? se fundarem, dentr·o do prazo de tres annos,
011, que, _já éstnndo fundados, amplu~rcm suos instaUaçõPs rJentr·o dn mesmo pr·azo
O Pre~idPntP da Repnhlicn dos E~tndos Unidm; do Bra~il. u~anrlo ela nnlori7.nl·ão r.mslnnte do art. ·'li, lettra a, d?..
lt~i n ..L2·'l?, 1le 5 ~Ir jmwiro de 1921. rrvigorado pelo nrt.. 17R
tla lPi n ..1.7!l:L rlt• ·; de j:1ilP i 1·o dr t !l:' L d0rr·et.a:
Art. 1. A's fahrira~ ele artefaelos de horracha que
0

~e

fundarem rlenfro do JH'aw rle f.r~Ps annos. on que, já estando
1'nndadas, ampl iarPm as suas installar~õeR dentro de mrsntu
prazo, pourrã0 ser· ronr.cdirlns os seguintes favores:
L Tsrncfín df' imposto:'-: de impo!'l ntiio f' Pxpedicnte, rJ't'rnntc 0 pr:Wo fl!' 2f> ~lllT10S, fHII'a:
a) machinismos. lJf.f'Hsilins. fermnwnfas c matPriaes ncep;;:ç;arios ú insfallnr:ão r amplinção rias fnbri1~as;
b)
suhstrnwi:-Js ~~llimiras. tecidos.
materiaes diver~o~.
~omhusUvel ·" lnlll'i ric'nntP~~ indispPnsavcis ao funcr.ionamr.nto
rins fabricas.
li. {Tlll prrntio dn quinlwnt.m:; contos rlf~ rMs, desde qne
n fabrica tenha, de facto, rmpreg·nrlo capital eqlllvalente "'
quatro Vt'Zf'S o valo r do prr.mio.
TJI. Um premio corrPspondente a ~ % do capital efJecl.ivamrnte r!rspPndido na t'onstrncção ou novas installações,
ap6s mn anno de funccionanwnt.o e desde que a producção
f o tal da fabrica. dnnJm dessP per iodo, tenha dado applicação
~~rfcctiva a cim'oPnl a mil kilos de honacha hruta.
IV. Isenção, durante o prazo dr 25 annos, de lodos o:;
impostos fn!leraei' qw· fH1rVPntnra incidirem sobre a conl'itTncção, mnpli:H:fío t' f'XJ1IO!'~H~fin das fahrir.as c snas ctependr•nria.s.
Art. :?. As fn hl'ieas Qllr qnizerem gozar dos favores de
fll!P trata o arf.ip.o ard erior obrig-nr-sf'-llão ao ~cgninte:
a) su.it•itar-sP :í l'isealizaeão do Governo fornecendo todas as infnrnHu:ií,•s I' I'Sc.lal'PI'imrnfns solicitados. aMrn rJe um
n•lafnrin :111!111<11 snhr·t• n t•sfadtl da:-: obras Plll consf.rlWÇão,
Tll'Orluq:f'w das falll'it·as. 1':-:fadn fjnmw0iro rla mnpreza. qÚalidadP, qrranf idad0 P rn·nct~d.eneia da hnrracha utilizaria como
matcria prima. espneit', quant.idadf'. e valor dos productos da
fabrica para. o l'nnsumo in f Prno r pal'a a exporf,ação, discriminadam<'llfr. P lHHnt>:·o rlc opPI'al'ios nacionat•-:; I' l"'f.rangriro~
tltl!' f.i\·ct'f'lll frahnll1ndo rl11rantr o anno:
h) reeolher annna lnwnfe ao Thesouro Nacional a quota
dr. 12 :000$000 para as desfH'zas de fisealizaçflo e rle.positar.
anles da a:-:signalr1rfl do t•nnfrat·fo. nma ra1wf•n de t·rm cnn·:
tos rle rf'is (I 00 :OI1()!l;000);
r) ~pi'PSPilf:n· :111 1'\:Ww f' appro\ a(:fin rln C:nv!'rno lodn~
os planos. orçan11•ntn~ P N1JH~r·ificações para inst.allacão e amJilint:fín t!:ts l'nh!·i··a~. hPr1r l'l'll'O aJtpr·ai'Õt·s '·nJhstn'p,·iaP~
,,
prt lCPsso:-: novo~ a adnpt.ar n11 rlm;envolvimenfo das mnsmas.
(\...; qwH•.s .-:nft.n c.mr:-:iderados npprovados para f.odos ns effPift,.s si nfin I iYt'r'Plll ..;idll impugnntlo.s nn prnzn dP ôn dias. a
,.,,,lf :1r tl:1 d:1l :1 tia :1 ilt'r'<f'Jll :li' fio:
0

a; empregar nos seus serviços pelo menos einc~;~>nfa põ~
-cento de operar ios brasileiros:
e) manter nas fabricas dez menores aprendizes e cono·_,
car em trabalhos attinentes aos mesmos até tres chimicos
industriaes, de aooOrdo com a indicação feita pelo 1\finistro
rla Ag-rJcultt:ra, Industria e Commer~Jc, durante o prazo de
dous ànnos e com a gratifica~ão mensal mínima de 5C0$000;
f) ·.,render ao Governo até 30 % <ia producção annual das
fabrieas. a preço inferior ao de identico material importado
C.fF, accrescido de impostos alfandegarios e taxa de expediente, sendo o valor da differença objecto de ajuste na occasiito da comt)ra e venda.
Art. 3.• A isenção, de que trat:.t a iettra a do n. I do artigo t•, .poderá ser concedida aos machinismos, utensílios, fer..;.
ramêntas e materiaes importados posteriormente a ninco d-9
janeiTo de f 92f e despachados mediante deposito, desde qu~
os mesmos se destinem :á installação ou ampliação das fabricas, de aecõrdo com o parecer do fiscal do Governo.
Paragmpho unico. A isenção de direitos de importação
e expediente, de que trata o mesmo artigo, sómente seri
concedida si os machinismos, utensilios, ferramentas, substancias chimicas, tecido~. materiaes diversos, combustível
t lubrificantes importado;; não tiverem ~imitares no paiz.
Art. 4.• O Governo poderá conceder utilização das forças hydraulicas do seu dominio para o desenvolvimento das
fabricas de artefacros de borracha, desde que taes forcas
nã.o sejam nec.essarias aos serviços federaes.
Art. 5.• O Governo poderá auxili!ll' o desenvolvimento
das fabricas de artefacto; de borracha, construindo pequeno'!
ramaes de estradas de ferro, del>tinados ao transporte das
materias primas, ele combustível e dos productos das mes-mas.
Art. 6. • O Governo interpor·í sem; bons officios para
rrue a$ fabricas obtenham isencíio df! quaesquer i111postos e
!.axas estadoaes e munici.paes. que inC\;r.irem sobre as fa~
bricas e. snaR depcndencia!', trafego dr.::: mater;as primas,
combn>'tiveis e re3pectivc~ productos.
Art. 7." Ca;:;c as fabricas se,iam installadas nc ;moral do
paiz. o Gove:;:-no concedPrú nr~ferencia para o aí'oramento
dor- terrenos de marinha ,jnlgados necessarios á construcção
o ~ervi~os referentes ás mesmas fabricas. respeitados os di·
I'(l'f.os ele terceiro;; e disposições de leis em vigor.
Art. 8,0 As fabricas poderão construir linhas telegra··
p}1icas e telenhonical'l entre as diversas installaeões. de9dê
que obt.cmham· pcrmissr!o do Governo c dos Estados interessados.
Art. 9.• O Governo poderá em qualquer tempo requisitar, por necessidade de salvacão pnplira o~l em caso de guerra, as fabricas c suas dependencias. de eonformidade com a~t
leis em vigor.
·
Art. f(). As fabricas que gosarem dos favores constantes deste decreto são obrigadas a terminar as suas installações ou ampliações àentro dos pra2:os fixados nos respectí •
vos contractos e a manter em perfeito e constante funccionamento os seus serviços, sob pena de caducidade, desde que
fiquem paralyzados os trabalhos ou serviços por mais u':l
90 dias consecutivos, salvo forc.a maior comprovada, a juizti
do Governo, devendo as mesmas, no caso de caducidade, re.;;-
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ti tu ir ao governo a importancia dos premi os e isenções con-

r·Nlidas.
Art. 1l. Revogam-se as

di~pnsições

em contrario.

Rio de .Janeiro, 31 de dozembro de 1924, 103° da Independrncia e 3fi" da Hepuhliea.
Annnm.

DA SrLvA flERNAmms.

Mi(lnel Calmon du Pin e Almeida.

JV~í:RETO

N. 1 G. 7G4 -

DE

31 DE DEZEMBRO DE 1924

Sumn·irnr o posto de .2" tenente medico do TiJ.TP.1'cilo

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
usando da autorização contida no art. 158, n. III, rla lei num~rn 4. 793, dr 7 de janeiro ultimo, resolve snpprim ir o posto
dr' 2° tcnrnte mediro ·rlo Exercito.
Rio rle Janeiro. 31 de drznmbro de 1924, 103° da Jnrlependt•llria

p

:l(i" da nf'l)!lhlica.
Âfi'l'Ullrt

DA

STTNA

BERNARDES.

Ti'f'!1'nondo Setrmln·ino de Ca.nmT.hn.

DECRETO N. 1.2.861.

-DE

30

DE JANEIRO DE

1.91.8

App1·ova a resolução tomada pela companhia de seguros terrestres e maritimos "Inàemnizadora", com séde em Recife,
na assembléa geral e:ctraordinaria de 21 de julho de 1915,
relativamente ao prazo de sua duração, e modifica em
parte os seus estatutos
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu a companhia de seguros marítimos e terrestres "Indemnizadora ", com séde em Recife,
approva a resolução tomada na assembléa geral extraordinaria
de 2:1. de julho de :1.9:1.5, relativamente ao prazo de funccionamento da referida companhia, mediante as seguintes modifi~acões nos seus estatutos;
I

O fundo de reserva será constituído, no minimo, com a
:izDportancia de 20 '1ó dos :lucros liquidas.

A porcentagem aos administradores será deduzida dos
lucros liquidos, depois de retirada a parte correspondente ao
fundo de reserva.
Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1.91.8, 97° da Indepen·~encia e 30° da Republiea.
WENCESLAU BRAZ P. GoMBS.

Antonio Carlos Ribeiro de Andrada.

DECRETO N. :1.5. 570 :A.p.prova os

DE

22

DE

.TULBO

D:.

:tg22

planos e as plantas do projee'to neceisario
installação do Orphanato O.sorio

a

O Presidente da Repulblica dos Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que expoz o Patronato· de Menores e, considerando que é necessar,io installar o Orphanato Ozorio, estabelecimento destinado exclusivamente a prestar assistenoia ás
;fi1has orplhãs de militares de terra e mar, creado pelo decreto n. 14.856, de :1. de junho de :1.92:1., decreta:
Artigo unico. Ficam a.pprovados, de accOrdo com os documentos que com este baixam, rubricados pelo direet.oz: ge-
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ral 4:1a Contabilidade da Secretad'ia de Estado da Justiça e
Negocios Interiores, e para os effeitos do disposto no art. 8°
do regulamento approvado pelo decreto n. 4. 9·5·6, de 9 de setembro de 1903, os planos e plantas do projecto neceasario á
installacão do referido orphanato.
~Rio de Janeiro, 22 de julho de 1922,
dencia e 34° da Republic.a.

101° da

Indepen..

EPITAGIO PESSÔA •.

Joaquim Ferreira Chames ..

DECRETO N. 15 .5'71

-DE

22

DE JULHO DE

1922

Desaproprin, por utilidade publica, os predios e terrenos nurnerns J6, 64, 88 e 90 da rua Paula Rmnos e 278 da rua
Santa. Alexandrina, comp1·ehendidos nos planos app1'ovo.dos pa1'a a installaçãn rio 01·phanato O.zorin.
O Pl'l~sidPHII' da Tlcpuhlil'n do~ Ji.:slados Tln ido~ do Brasil
l'PSolvc, no liSO da aftrihuição quo !lhe confm·n o decrdo nunwr·r, í. ü5G, flp ~~ d(' ~ctombro do 1!10:3. expedido f\Tll virtude
da auf.orizaç.ã-o coneodida pPlo de 11. 1.021, de 2·6 de agosto
1ln mesmo anno, e dr con L'ui'm idadr• com o art. 590, § 2°, do

nodigo Civil, dl'~ap!'Oprial', pnr ntil idade publ iea. í)S predios e
fci'renoR 11s. '16. G1. 88 e üiil da rua Paula Ramos c 278 da rua.
Santa Alexandrina, c-omprelwndidoR nos planos approvados
pelo decreto n. 15.570, ·de 22 de jul,ho de 192'?, P<lra installa(;ão do Orphanatn Ozo!'ifl, !'l'Pado pf']o flflCl'Pto n. 1 'f. 83G, je
1 dr .nm'ho dP ·t 9~ I .
,Jlio de .JanPiro. 22 dp julho df' I !12'.?.
dr•Heia ,. 3 í" da Repuhli1~n.

10 I'' da

Indopen-

EPJ'.PACIO PERSÔA .

.Toaqu im

DECRE1'0 N. 16 '078 --

F'er1'eiNl Cha.vcs.

DE 2~~ DE .TUNIJO DE

1923

Autoriza o Governo n. abrir pelo lllinisterio da Ag1'icultura, bidnstria e Commercio o C1'edito especial de -f:200$, ouro1
pa1'a pagamento do Jll'e?nio de viagem d(' i.nstrucção ao
ex-alumno da Escola de Minas de Ouro Preto, Israel Pinhei1'o da Silno, dP aaul'flo com o m·t. 222 do ()adiao de

Ensino

·

O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil:
Faço saber que o Congresso Nacional decretou e eu sancciono a seg·uinte resolução:
Artigo unico. E' o Poder Executivo autorizado a abriri
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pelo Ministerio da Agricultura, Industria c Commercio, o cre,...
dito especial de 4 :200$, ouro, para occorrcr ao pagamento que
é devido a Iseael Pinheiro da Silva, ex-alumno da Escola de
Minas de Ouro Preto, como premio de viagem de instruccão,
de accôrdo com o al'l. 222 do Godigo de Ensino, approvado
pelo decrel o n. 3. SUO, de 1 de janeiro de 1901; revogadas as
disposições em cpnlrurio.
Hio de Janeiro, 23 ue junho de 1923, 10.2° ua Independencia e 35° da Hcpublica.
AnTIIVH DA SILVA BEHNARDES.

111 iattel Calnwn du Pin e Almeida.

DECLtETU N. 1(). 2.'J3 --

DE

5

DE I>E:Zgi\JBHO llE

Hl2,3

Appruva a '1Ut~roçrio fhtrt nM e!~tatufns da 'f'he llorne Insumnco Componu of Ncw Ym·lr, pela assembléa geral c'xtJ·am·rünarifl, de ~(; de dezembro de 1922, elevando o calJÍlal S(Jdal dr $12.000.000.00 para $18.()00.000.00.

O Presidente da Hepublica do~ Estados Unidos do Brasil,
attendendo ao que requereu ·'The Home Insurance Company
of New York", autorizada a funccionar na Republica pelo decreto n. 14.5 i O, dr. 1 G dn dezembro de 19~0. re:'olve approvar
a resolução da assembléa geral extraordinaria, realizada na
séde social, em 26 de dezembro de 1922, elevando o seu capital de $1~.0JU.OUO.O•) para U8.000.0UO.OO.

Rio de Janeiro. 5 de dezembro de 1!)2i.
pPndencia e :3G" da Hrpublica.

J03" da Inde-

ARTHUI\ DA SILVA BERN.\RDES •:

R. A. Sampaio Vidal.

DECRETO N. f6 .279 -

DE

26 DE DEZEMBRO DE !923

Ab1'e ao Ministerio da Viação e Obras Publicas o credito especial de 5.5.12:000$000, para attender ás despezas com a
continuação dos prolongamentos e ramacs em construcção
na nêde de Viação Cem·cnse.
O Presidente da Rcpublica dos Estado.s Unidos do Brasil,
usando da autorizaçno constante do art. 94 da lei n. 4.632,
do 6 de janeiro do corrente anno, e tendo ouvido o Tribunal da
Contas, na fórma do art. 93 do Regulamento approvado pelo
dncreto n. 15.783, de 8 de novembro de 1922, resolve ahrir ao
!\1 inish•rio da Yiar,üo 1• Ohrns Publicas o crrrlito rspr.cial rle
Leis de 1924- Voi. IV
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5. 532 :OOü$000, para attender ás despezas de pessoal e material com a continuação dos prolongamentos c rarnaes em
construcçã'O da Rêde de Viação Cearense .

Rio de Janeiro, 26 de dezembro de 1923, 102° da Independencia e 35° da Republica.
AnTHUH

D1\

SILVA BEHN.\H.DES.

Francisco ú<i.,

DECR'EffO N. 16.0U9-

Dá novo regulanwnto

lW

DE 1:J DE JULHO DE 1U:23

Conselho do Almirantado

O Presidente da Hepubliea dos Estados I lnitlm; do Brasil, usando da antorização contida nu arL. 1:l do dPt'·I'<'Lo numero ~. 01G, de 9 de janeiro dn J9:!.0, revigorada p1~lo art. 11
do dcerdo n ..'l,Jj';2(}, d(' 3 ~Jp jarwiro nltimo, rm;olve appr·ovar·
e mandar executar o rcg·ulamento do Conselho do .\lmimn-

tado, que a este acompanha, assignado pelo almirante, reformado, Alexandrino .Faria de _\lencnr. l\linistro dP Esf ado dos
Negu-ei os da Marinha; rc\'ogadas as disposições em contrario.
1

H.io de .Janeiro, 13 dn julho de 1U:!:J, 10:!u da Jndepentlencia c 35° da Republiea.
AH'I'HUll DA SiLVA lJEH~.\HDES.

!1lc.wnclrino Paria de .tlencar.

Rcgulamcn to para o Conselho do Almirantado
Organização e funccionamento do Conselho do Almirantado
CAPITULO I
CONS'l'I'rUIÇÃO E FINS DO CONSELHO

"\rf . 1°. O Conselho do Aln lirani ado é o urgão dP eonsulta
do Ministerio da Marinha, e o seu auxiliar na administração
r.aval, para o estudo c solução das questões que por ellc lhe
forem affnctas, comprehendidos os casos prcvisl os nas leis e
regulamentos em vigor.
Art. 2.° Constituição do Consrlllo do .\lmiranlaclo, como
eonsultorrs:
O Chefr- do Estado l\faior da Armada,
O Director Geral do Pessoal.
O Dircctor Geral de Fazenda.
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O lJirecLor Geral de Engenharia Naval.
O Director Geral de Portos e Costas.
O Director Geral de Saude Naval.
O Director Geral de Aeronautica.
O DirecLor da Escola Naval de Guerra.
O Director da Escola Naval.
O Direclor Geral do Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro.
O Consultor Jurídico do Ministerio da Marinha.
Paragrapho unico. Os consultores serão sempre os offic iacs que e si i verem exerct•Jido essas funcções. qualquer que
s L~ja o seu posto.
1\rt. 3.'' O Consl'lho do ~\Imirantado será vrcsididu pelo
:\Jinh;lro da l\Iarinhu, !', em sua falta, pelo ufficial mais antigo.
C~\PlTULO

li

!·'ll:"-iCCJONAt-.1EN'l'O DO CONt:H<;L!IO

.\1'1. ·L" O ~con:-wlho do ~\hniran(ado rn!IJJir-sP-ha, urdinariam(•.tltl', uma n~z poe semana, 1', I'XIraordinariamente,
quando convocado pelo l\1 inisfro da Marinha ou por sua
ordem; as S!'ssõcs rnalizar-sc-hão na sédc respectiva e não
:-;cl'ão pullliens, salvo ordf'lll do Ministro da Marinha.
"\ri.. 5.° Conqwll' ao Conselho pronunciar-se por meio
do parecf'rns eseriptus dos consultores sobre as consultas que
lhe forPm f!\itas J>elo Ministro rla Marinha.
Arf. 0.
consultas sr•1·ão enviadas ao Conselho acompanhadas dos p:.qw is referentes ao assumpto. com informac:iiPs detalhadas (~ eomplülas das roparl içõc.s competentes,
comvri'IH•IH h·ndo 111appas. quadros, c si atisf i c as, PXIractos cópias, puiJiicar:õr·s Jlli'Inoria~. ncccssarios ao ('slmlo r•. c1uei0

"\;;;;

clar:fio do as:;;nrnplu .

.\J'I.. 'i . .\s eonsuHas sPrão estudadas e relatadas por
um eon:mllm·, í]Uf' apl'nsf'nf.ar:í. parecer por Pscripl.o no prazo
lllaximo dt·. qninzr• dias, df' accôrdo com a seguinte distribuição:
Forças navacs e operat.;ões navacs, o Chefe do Estado0

~ll:.tior

da. Armada;

Pt•::soal c Sita mobilização, ensino, servü.:o mililar c rc::,f'l'Vas. o D. G. P.;
Matc.rml e abastecimentos~. D. G. F. ;
~\rscnars. o D. G·. A. M. R.;
Consfrueçõcs, reparações o obras civis o D. E. N.;
AYia(.ão naval, o D. a·. A. ;
·
Organização dos serviços e policiamento geral da costa e
pPrtos; marinha mercante c pc.sca, o D. G. P. C.;
H:ydrographia e pharócs, o D. G; N.;
Ensino superior, os directores da Escola Naval c da Es('' da 'Naval de Guerra.
Lt•gislar:ito t• dir••ilu, o Conse.lho Juridico do ~Tinistf~rio da
'\l:ll'inba.

Pamgraplw u11 ir o. Os assumpl os, 11ão eompi'Ph(•nd idm; na
disf rihui<:ão acima, se1·fio dislribuidos ao el'itcrio do Prcsitf,•nle do Conselho.
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Art. 8. O parecer do relator se.rá lido em sessão do Conselho, cumprindo a cada consultor exprimir em seguida sua
opinião por escripto relativa ao assumpto.
Paragrapho unico. Os consultores poderão ter, simultaneamente, vista do parecer do relator, do qual se lhes darão
cópias; emittirão sobre o mesmo sua opinião, tambem por
escripLo, no prazo improrogavel de tres dias.
Art. 9. 0 As cópias das consultas, com os respectivos pareceres c opiniões formuladas, ficarão archivadas no Conselho.
Art.. 10. O Conselho do Almirantado terá uma secretaria
pai' a o servi c; o do seu cxpediPnte.
Art. H. A secretaria ter:'t um diroctor-sccrntario, qu.~ será
official-gcneral da Armada, rrformado, e o numero do empregados em commissão, officiacs da Armada ou classes
annexas, da activa ou reformados, que. fôr necessario ao serviço.
§ 1.0 Em falta de um official general da Armada, reformado. poderá ser nomeado em commissão um officbl general
da acfiva.
§ 2. Para serviços geraes haverá um continuo e os scrvrmtes em numero annualmente fixado pela lei orçamentaria •.
Art. 12. O dircctor-se.cretario assistirá ás sessões do
Conselho, c tomar(t notas do quo nellas occorrei-=, fazemio lavrar
uma acta oom o resumo da sessão, pelo funeeionamento da
secretaria para isso designado .
.1\rt. 1:1. Os ronsultore.s, ao comparecerem pela primeira
YPZ ao Con.sclho rlo Almirant.ndo, para o aeto de posso, prcst:u·ão, ao a5smnir o Aon Jogar. o compromisso dn honra do
g-uardar o mais completo sigillo soln'e os assurnptos que fórem
discutido~ em conselho e. sobre o que se passar nas scssõc'3.
~~ de sempre manifestarmil sua opinião sem rPserYas, com a
mais eornplcfa franqueza c sincr.ridade, a bem da defesa naeional.
~ Lo O termo de compmmisso, que será redigido pelo
Conselho, c tomará notas do que uellas occorrer, fazeJJdo Jayrar
perante o mesmo conselho, conservando-se todos de pé até o
final da ccrcmonia.
§ 2. 0 Igual compromisso st:>.rá tomado pelos officiaes ou
funccionarios convidados ou autorizados a tomarem parte ou
assistirem ás sessões.
Art. 14. Os membros do Almirantado perceberão a quanfm de 258 por sessão a que comparecerem.
Art. 15. O Almirantado terá sempre um Regimento intorno, expedido pelo ministro.
Paragrai?ho uni~o. Poderão propôr alterações ao Regulamento o vice-presidente do Conselho ou a maioria dos consultores.
0

0

Rio de .Janeiro, 13 de julho do 1923. de Alencar.

Alexandrino Fa1'ia
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DECRETO N. 16.738 -

DE

31

DEZEMBRO DE

1924

Reorganiza a Inspectoria de Seguros. e approva o novo regulamento pa1·a o 3e1·viç·o de fiscali~ação das r:ompânhias
nacionaes e esltan{Jeiras
O Presidente da Republica dos Estados Unidos do Brasil, usando da autorização contida no n. VH, do art. 242, da
lni 11. 4. 'HJ:3. de 7 do JUrteiro do corrente anno, resolve appro' ar o novo t'cgnlamento par3 o serviço de fiscalizacão das
companllias de seguros nacirmaes e estrangeiras, que a este
acompanha e vao a::-,.;ignado pelo ministro de Estado dos NP.gocios da Fazenda.
llio do Janeiro, 31 de dezembro de 1921!, 103° da Independcncia c 3G" da Rcpublica.
ARTHUH. DA SILVA BERNARDF.~.

Miauel Calmon du Pin e Almeida.

Hegulamcntn a

se refere o decreto n. 16.738, de 31
de dezCJnbro de 192~

(JUC

TITULO I

Das companhias de seguros em geral
CAPITULO I
CONDIÇÕES DE , QRGANIZAÇÃO E FUNOOION.AMEN'l'(t.

Art. Lo Nenhuma s0cicdade, nacional ou estrangeira, seja
anonyma ou mut.ua, ou revista outra qualquer fórma, poderá
operar rm seguros, no f erri torio brasileiro, sem prévia autorização do Govcnw Federal, salvo a reslricção do § 1°, in
j'inc, do at'L. 20 do Codigo Civil.
Paragmpho un ko. Exccptuam-se deste regimcn as soeiedades puramente de bcncficencia c soccorros mutuos c as
regidas llOl' h·is n:-;pcciacs.
Art. 2. :\s sor\iedar!cs de seguros, que dc~cjarem operar, dcveriio consti!uir-se, sendo anonymas, com um capital de I·csponsahilidado nunca inferior a mil contos réis
( 1.000:000$000), do qual, a metade, pelo mPnos, será realizada,
om dinheiro, nu ael u da constituição, e, si forem mutuus, c.om
um numero do duzt•nlo:-; ou mais socios, qu<J se obriguem a
realizar·, tanth~m no a~to da constituição da sociedade, um
fundo iJJ ir ial dn I!!: i n!Jcnl os contos de réis (500 :000$000), no
minimo.
0
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§ 1. -Nas sociedade:~ de seguros de vida, o capital realJ·zado, na fórma deste artigo, ou o fundo acima referido, não
poderá importar em menos de setecentos contos de róis
0

(700:000$000).
§ 2. Quando as sociedade.s pretenderem operar em mais
de um ramo de seguros, o capital realizado, ou o fundo mivial,
deverá ser igual á somma das imr-ortancias mínimas ~x1giveis
para cada ramo.
Art. 3. A autorir.at,:ão para operar será dada por decr0to
do Presidente da Republica, rnrrliante requerimento dirigido
ao minist.ro da Fazenda, por intcrmedio da Inspectoria de
Srguros. Neste requerimento as sociedades pcdil'i'i.o, 1amhPm,
a approvação dos seus estatutos.
Art. !1. Tratando-se de sociedades nacionacs, o rcquPrimento deverá ser instruido com rtocurncnt.os. r!Pvidament.e legalizados, que provem:
a) si forem anonymas:
Que sr eonstifniram com ohservanria das l0is f" rrgnlamrmtos em vigor.
b) si forem mutuas:
C Que a assernbléa de inslallação sr rralizou, havendo
sido convocada com um prazo rle quínt-e dias, pelo nwnos, na
primeira vez c de oito nas seguintes;
li. Que os estatutos se acham as.signados POJ' todos os
::;ocios responsaveis pelo fundo inicial dP que trata o art. ?:'
df'ste rrgulament.o;
III. Que a aeta da asscmhlra dP installaçfío cst:í assignada por socins que rcpresPnlem, no mínimo, clous terços
dos subscriptores do fundo inicial, caso tenha sido a asscmbléa
realizada na primeira ou segunda convoeaçfio, P por qualrpJPl'
numero na terceira.
c) quer sejam anonymas ou mutuas:
Que se acha depositada em estabelecimento hancario sujeitos á fiscalização do Governo FedPral, e, onde não houver,
na·s cDillPelorias on thesourarias de, Fazenda, a imporlancia
nec.essaria para tornar pffcefiva a garan,tia inieinl dr' qnP f rata
o art.. 1O, n. I, do 'PT'PSPnfP regulamento.
Paragrapho uni co. As relações do8 socios respon.saveis
pelo capital social, si a sociedade for anonyma, ou pelo fundo
inicial, si for mutua, deverão ser do propric punho dos
subscript.ores ou rle seus representantes, devidamente habilitados,· c conter, além dos nomes, domicílios P profissõPs, as
quotas do capital ou do fundo que subscreveram. As firma-;
serão reconhecidas.
Art. 5. Tratando-se ne sociedades rsfrangPiras, P rcqm•rimento deverá ser instruido :
·
I. Com a declaração precisa, em moeda hrasileira, do
capital de responsahilidade para as suas ow'raçõPs no Brasil
e da importancia realizada na fórma e limites do arL 2°;
'
. li. Com documentos que provem a cxisfcncia legal da
sociedade no paiz ende tiver séde, assim como a sua boa situação financeira nos tres ultimos annos sociaes:
111. Com dous exemplares, ou cópias, dos estatutos em
vigor.
0

0

0

0
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Paragrapho unico. Todos esses documentos deverão ser
authenticados pelo representante diplomatico, ou consular, do
Brasil, no paiz onde a sociedade tiver séde. As assignaturas
dos impetrantes devem ser reconhecidas, e mencionada a re ...
sidencia de cada um delles.
Art. 6. a Examinadas, pela Inspectoria de Seguros, a constituição da sociedade, opportunidade e conveniencia do seu estabelecimento no t.erritorio nacional, regimen administrativo,
garantias de r·calização do capital c formação de reservas, distribuição de dividendo~. partilha de lucros c idoneidade dos
fundadores, scr:i o requerimento encaminhado ao ministro da
Fazenda, com -J parecer final do inspector de seguros, que salientará os inconvcnient.es, as omissões e as falhas verificadas
no plano de op0racf>cs c proporá as medidas e clausulas que
,julgar devam se·,~ adaptadas em salvaguarda dos interesses doa
segurados e da viabilidade da em preza.
Art. 7. O ministro da Fazenda, á vista do requerimento,
,"Jcvidamente instruido e informado, resolverá conceder ou recusar a autorização.
Paragrapho nu ico. O decreto qun conceder a auf.orizacão,
fará menção do todas as condições que o Governo Federal
entenda impor :í sociedade para que poAsa operar. Essas condit;ões fiearão fazendo narfc integrante dos estatutos sociaes.
Art. H. Puhl icado o decreto, serão apresentados á Inspe ...
c~f.oria de ~;;cgnros, para P.xame c approvação, os modelos, em
duplicata, das apoliec~ de seguros, que drvPrf:ío mencionar a
importaneia do capital d0 responsabilidade c do r~alizado pela
sociedade, e conter elausulas gcracs, que, alôm de cquitativas,
assignalem dn morlo elaro, os flircitos c ohriga0ões das parte~:~
ront.racf.antei-l, sf'm offcmsa a dispositivos lPgars c dn aecôrdo
r·om ns oxigenei as deste regulamento.
§ 1. ~"- Inspect.oria dcvolverú, no prazo de quinze dias,
ao J'eprnscnf.antf~ legal da sociedade, no Di:;;t.ricto F'erleral, um
tios ex:emplarPs com a nota do approvaçfio ou de recmsa, fundamentada.
§ ~. 0 Neste ultimo caso, a sociedade será ob1·ígada a sal isfazpr· as cxigcncias da Jnspcctoria, snbmPt.tPndo novoR mo' lelnq á sua approvacão.
§ :1. Todo e qualquer modelo novo de apolice será submf'f f. ido ao_ exame da Inspeetoria, assim como quaPsqtwr modi ficat.~.ÕI'~ introduzidas nos modelos .i á approvados.
Art. 9.° Cumprido o disposto no art.igo antecedente, será
expediria a cm·ta patente, assignada pelo minis f J'O da Fazenda
P pPlo inspr.cf or dí' seguros, a qual, uma vez registrada na
I nspPl'f nria de ~rguros, na .Tnnt.a Comrnerci::tl do Distrir.to FedPJ'al, ou da s(>rfp da snciPdadP, f' pnhlicada no niariu Official,
da União, daJ•ú direito ao inicio das onerações .
.Paragrapho unieo. A earta patente não sf'rú entregue á
socirdade sem que esfa exhiba ti Tnspectoria rlr. Seguros, {>ara
ROl' registrado, o conhecimento do deposilo da garantia 1mcial
nos c.ofrcs do ThcRouro Naeinnal ou de suas Delegacias Fisraes, nos Esta rios, c prove t c r feito as puhliraeõcs nnceRsarias
vnra o seu funceionarnenl o.
Art. 10. Af; sor.irrladr" de seguros, Nn g·nral, são obrigarias:
J - a prestar, dcnf.ro rle GO dias da assignat.ura elo deereto rle autorização, sob pena de ser declarada a mesma sem
f'ffpif o, uma ~arantin de duzrnf os contos rlc rf~is (200 :000$000),
0

0

0
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f'.m dinheiro ou em apolices da divida publica federal, interna, tJará cada i· amo de seguros a explorar;
t1 - a respander prornptatnente, e com exactidão a
qunesquer infbrp2llações da lnspedoria de Seguros sobre
objecto do serviÇo c cumprir fielmente as suas determinações;
UI - a publicar annualmehte, no niario Of(icial, dtt
União, quartdo Uvercm séde na Capital Federal ou no estran
geiro, e, rtas folhà~ de maior circtila~§.o dàs capitaes dbs
l'especUvos Estados, quando nelles tiverem sr'de, até a vcspera
da assemb!ra get·al ordinaria annual, o rebtorio de que trata
o pt·esct1tt>. regulamento, as~im como o halat,eo rias operacõcs
em :H de dez1•tnlll'O do aJlllO anf erior, enm a con!a dn tucros
t' fw!'das.
Par·a :t~ suc·il•dadt·s c•sfran~t·il'as. l'::i~>t'. vr:tzo Sl't'Ú
nf(~ :1 i dP marco:
.
lV - a JHlhliear, até 30 dias avt1s a rcnni::ío dn eada assmnlllf'a gf't'al. a respeetiva acta;
V a fornccet· aos ugnl'ados que o solieitat'{'In, um
exemplar· do JJalanço aeuJJJJJanhadu da eunta de !unos c
perdas;
Vl -- a manleJ• em dia, nar;; rr~spedintf:; s(~dc~ e agencias,
nnlltf'Jtf irado~ p!'lo rPpi·e:-wnlnnft~ da lns[H'efor·ia dr. ~C'~nros n
dr•vidmneniP Sl'llados, oo;; li\ l'll<..; dl' regic;fm r· . . . igidns por psle
l'l'gttlamento;
Yl f - a enviar :í Insprcloria de Seguros:
a) dentro de dez dias, a prova das publicações a que foi'r'm obrigadas t>ot· lei, regulamentos ou estatutos;
b) dentro de dPz dias, a eornmunieaçfto da elciçün de dir·ectores, mrmtlt·os do comwllw fiscal, Bomeacfto de agentes
nulot·izados a celehrne conl racl.os, l>em como ri e l.ru:dt!tH't' alteração qun nesse sentido possa oceoncr;
c) cottjunetam1mt e com a r~ommtmicação rrfnP11f c aos
ngcntes notncados, c cri idõPs das procurações que c•s con.:.;titniram;
d) na data da primeira pnhlieat;üo, o aviso de com·oeação
de qualquer assemJJl(•a geral;
e) drnlrn dn rlrz dias da rrnliznr;fio dr qualquer nssembléa
geral, a eôpia, authenlicada p0!os dil'relot'c~, da rr';::fH'nf.iYa
aefa e dos documentos c conl as a que a mesma se refira;
() dentro dr, nm·cnta dias da fcrntinação do anno social,
o relatorio cum o Jmlanço ~~ a conta dt' lt1r'JtlS l' !Wrd~u e IJS
stms urmexes;
y) dentro de !-ies~enta dias da terminação de cada selllestre, o I!Jappa rstat.istico das op0rar:õcs dumntr o mr,mm;
•
h) dentro dn ein(~ü dias, pt'ora do pagan1enlo rios d jy,)rSIIS
1mpostm:.
Paragrapho unieo. As sociedades de seguroc; são, além
disto, oJJrigadas a exhibir, para .exame, á Inspectoria de Seguros, sempre quo esta julgar necnssario, ns rcght ros exigidos por {'Slc regulamenf o assim e o mo os I iYros ela C:>LTipluração geral e 1Tlais document11s.
i\ rt. 11 • As tiP~pezas de int a Ilação na socii:íiatle. qnalquer
que seja a fórrna de sna organização P ra111o do opct'ar.~ões, não
poderão exceder dn 25 o/o do eap~U!l rcn!izadn I' dPxr~r·iio sel'
amortizadas, annualnH~nte, ern ullla percelllagcJJt mutr<~ m!cricn· a 10% dos lucros liquidas on snbra;; dan opt~r·::wí):~<;.
Art. 12.. l 1~' ,.1~rlado ;Js so<~irrladns tJ,, ''f'glll'll" di~l l'illtlir· dividcmlof:, bmws, on quaesryner ontr·n" y:ulf ng'''l; JH'l'" ni~tri:1~,
com prrjnizo dns l'f'Sf'l'\'as ohri~.n!f orias.
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At·t. '13. As sociedades de seguros nacionaes são obrigadas a fazer constar dos seus balanços geraes, de modo minucioso, as garantias das responsabilidades assumidas no estrangeiro pelas ~uas agencias, snccutsaes ou filHH"'\ e o local onde
se acham depositadas, bem como a declarar, em amwxos, os
yalores. de taes responsabilidades.
Art. 11. As sociedades dê seguros poderão operar cumulativnmentc crrt segnros sobre a vida h uma na, seg-uros tN'rPstres c maritimos de qualquer modalidade e seguros sol~iaes, eo,mLanl o que c~ abclcçam fundos dist i netos n respr·yas
indcrl('liUeJ11.es c fnçam inteira separação Pnth~ as rr'ef'itas ~~
tkstJezas de cada rarno, afim de seretn organizad:\s, no fim dn
l':Hia :'nno soeial, ns respccl ivas contas de lunos t' JH•rda-.;.
§ J • No fim de. cada anno social, será organizado o halallr:,o, com a eonLa de lucros c jwt·das c indit ar~iin d~t fór'ma do
disLrilmi~·fio dos lucros sociacs.
§ 2." Os fundos de garantia de um ramo dP sngurns não
poderão cobrir· cleficicncias resultantes das orwraciit~~~ dn ou I t'O
0

I :ti: lO.

§ J." .\s despt•zas necessariamente comnnuL~ ao-; dhen;os
ramos, tars como as provenientes de honorarios de administradores e membros do conselho fiscal, ordenados f~ g'!'al.ificat,õcs, alugueres d~ prcdios e outras nas m~sn2as condições s~rão
r a 1eadas pc~los d 1vcrsos ramos, na propor~; ao das rcspceLI v as
n•ceitas dD premios.
~\!·L. H>. ~':ão é pcrmitt!do ás sociedades de seguros, sem
lll'éYio eoiJSC'lltimcnlo do Governo Federal, encampar operacões de ou f ras, fundir-se, ahandonar ou mnclnr os planos de
()peraçõcs, tmnsformar a sua organização ou o seu oh.iccto, ou
rle qualquer modo alterar os seus estatutos e capital, e fi:xar o
f·sl ipcnclio das resocctivas administrações.
Art. Jô. No caso de fusão de duas ou mais sociedades,
011 quando as oprrar:ões de uma forem cedidas a outra, dc,·,·r:>o as soeirdarlt>s qne tiverem contractado a oprrar,:ão, nos
dez dias sr·guinl~'s :i aBsignat.nra do conlracto. enviar ao Goyr~rno, por inlcl'Jlwdio da Inspectoria de Seguros, todos os do<''IIltt•nlns l'nlal ivos ao aelo. com os balanços gcraes das con1racl antus, lc\':ml a dos no momenl o da opcracãn, e cópia a uI lH'ntieada do ace(Jl'(!o.
Paragrapho uni co. Sendo a transacçfio effectuada entre
sociedadrs csll'nngPiras ou entre nacionaes e estrangeiras, o
prazo par~~ a aprcsPntaçfío dos documentos SPr:i de novei, I a
dias,
Art. 17. Examinados, pela Inspectoria c! e Seguros, os documentos fornr~cidos c a situação economico-financcira das soe íl~dad!•s rcqucre11 t 1':'. será o prOC('SSo encan1 in h a do ao ministro
da Fazc11da, quP dceidirá a final.
Paragrapho uníeo. Por decreto do Presidente da P.epuhlica
ficarfio as SO(~iPdades contractantl's hahililad;~q a ultimar a
onm·nr::io, l'<'Speilados os direitos dos segurados em toda a sua
plf'nilndc c sal i f' fi' i las as condições que o Uovnrno FPdrml
.i11 lguc• n1~ec~sal'io csf ahPlceer.
Ar!. 18. 1\ garanl ia inicial responde especialmente nch~
dividas fiseaes das soeierlad1•s c multas deste tcg;ulamenln
t~ pt~l:ls oheig~H:õr'~~ para com os segurados. sendo, nas soeird:ldl's a nflnymaH, r·o:Jsidr•r:Hio como pari c ·do rapihl, c, na:-;
lllllftl:t.". !'lllllo fuTJtlll d" garanlia c antecipação das reservas.
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CAPITULO li
DO CAPITAL - · SUA REAT.. IZAÇÃO E EMPREGO

Art. 19. O capHal de responsabilidade das sociedades de
seguros naeionaes c estrangeiras, que operam ou venham a
operar no territorio brasilPiro, sed comnmrn a lodos os ramos
explorados ou a explorar.
Art. 20. Dous terços, pelo menos, desse capital. serão
realizados dentro do dous annos, contados da data da ::mtorização para npcr:1r, ~oh p••na d1• cassação fia mesmn.
Art. 21. O capital ,.,~aJizadrl sf'dt '';npreg-n:!o em ('ODf.a
especial de deposito nos banr~o.s nacionaes ou esl.rangeiros.
<.turo1·izado~ a !1m.:eiow1:.· 11" I tasil c ;·if,ealizado~·. !}t\lu GoVPrno Brasileiro, on crn apoli'''''· da jivirla puh!ica recleru!,
estadual e mnn ir'ipa I do Di~tri1·r o Ft'dcral; titulos que gozem
da gar·anti:! da l'nifí.o, rlos Estados 011 do governo do Dis·
l.riC.to Fed(:l'al; hypotlJecas, af,~ o maxin1·~· de 50 o/o do valor·
do imrnove:, sobre propricdadPs urhan:~·· si luac!as no tcrJ'itoi']o da n~~~~uhiiea; lwns in1nwveis na~ mesm::~~· conclições :'
er:1 accõcs 0 1~dPhrnhli'''S» dr.~ ktm·n:-; ou rt;mpanhias. eom sérJ~
nr1 Brasil, •.'nia cnf.fl\fíO offir'ifll. a mP..i.:o: dr~ trrs annos, rt:"\r;
snja infcrio!' a PO ':-'n rln Yn!r~1· nonli11al. n trnham r13.dn. 10
mEsmo periodo. dividr•ndo::-; 011 ,im·o;.; niio inff•r!lp'r•~. ~1 8 %
e G %. ao ~11m''· t'e~ncdivnm~nl 0.
Art. 22. A8 socirdadPs dP c:r~~nro,~ nfio poderão fazPr
qnal•qtwr frnnsacr,fío r?nm o capif:-tl drpos.Uadn no~ h:mco~. n
q:wl s(, porii~:·:'i s1·r lt•vanf.:1rln r·~1·a n!!r·nJet· :ws eornprnmic;so..;
~ncincs, ou rr~rn SPJ· rJliT1!'"~:1( 1 :• nrk '."'l'IJ''e~ rPfPrirlos ~10 nrf.igo antf'rior.
Art. 2;:. E' hcnltadn :ís -;nf'ied:ulf'·: rl•' ~egums ''stra!1g~iras o Pl!IPI'Ci-!O (}ot capital en1 f ifnlns :n·nt>.il(•irn:::: rla divida
pnblica extr~!'nfl .. enmf:mfo qllr' t'"sr·.c: fifT:1os fiquf'm drno'dfadof,· }la Dr+·g-arin dn Thf'sn111'n do Ht'a~i:. em LondrP", no
proprio 1'!1(lc:onrrl Nrrinna!. (!\f nns ha!1r,os n~r.i"llfH'S r estrangeiros :nrforiradns a f'ttnrr!nn:>r· 1111 Ht·asi~ "fio:(•nliz;~rlns

nclo GnvPrr:n Bra~il0iro.
·
Parag!·apho nnico. O c::lcn!o 1lr1 Ynlnr rm mil rr;is ~crá
feito pela faxn t·arnhirtl r!n 1bfn do df'r~nsito rios r·•fNido~
cof:1r,fín do dia m1 Jw~'-a dr Ln>JdrP<::. Essn.
rlr frPs rm trrs annns, a ~1 rlr df'znmhro.
fi:xnnrlo-!;;r o valor dP mil rr~is rwl~ J11!;di1 flp ram 1 1in r• da co!af'fín, nn p~riodo rl0rorrirln. ·
tift11os,

calf.ulo

ohs~'rvacla a
ser~'i revisto

{j.'\ PT'I'PTf) rTI

Art. 2-'t. ~"s f"!Orirrln(lf's d" sf'g-nros naciomwc; on Pst.ra.né!"Ciras, qnando rPs~~rf'm 3" snas nprrae0r~.. nfí.o porlf'!'ão IPvantar a .'!aranfia ininial, sinfío rll'poi~ de ym~ns tonos os
sinistros e rlivirlas sor·iars, " rir~ l'"Pmbc·lsados os scgnrarlns
das sua.s reservaE> ou de transfnrirlas a<;; apoliees em vigor>,
C()ffi PgtlRPS dir0itos, para onfrn· snriNladr fi,. Sf'!!uros.
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§ 1. 0 _\c; sociPriadrs n~s rondições referidas, farfto inserir
no Diario Of{i.cinl ela Unilio, c nas folhas de maior circulação
nas cidadrs onde tiverem as agencias, um aviso polo prazo de
sosscnta dias, afim de quo os interessados apre&ontnm as suas
l't'ClamaçüP:-. Esl n aviso, Pxprriid~ por inü;rmedio ~a Inspc ..
doria dl' Seguros. den'I':Í S('t' rmhhcado pelo mrnos cmco vez('S
dP doze rm doze clíafL
§ 2. o ncmonsf rada a publicação do aviso e attestada pela
JllSJH'CI Ol'ia rln f-\Pgllt·ns a siluar,iio da socicdarle, que para este
fim lhe farult~11'(t o •'XHHH' d•~ sua cscrinturaçfto c dos docmncnl ns qur' l'orPm ~·xigidtH, o ministro da FazPnda auf oriz:~r:í n ]Pynnl anH'Ttl •• da garrJnl ia, si não julgal' •·un\·r-niPntrJ
• 111! ras p!·nyidr'll''Ít's tlf• or• 1r•m arlministrativa.
Arl. ?ri. \ dissolur:"in yolun!:lr·ia rh sn1~irrl~Hir "rt'Ú l'P~nl
virh t'Ill nssrnlltl•·:1 g,,,,:·al I'''P•'r·ialTIIenln convorada pnm c~se
fim. U 1Yisn !I!'

cell\"IH':tc:.:~·J

indte<lr:'t,

~~~

modo tnrq111voen. o

ol,jPcto ela J'PU11 i fio.
Al't.. :?li ..A dis~·oltJ(:fi.o nfio podr~r:í. srr yntada srnfto qm4nrio
rnnnir PJn :-;c11 1':1\ IJI', l'lllll'ornw os ~~aso~;, n l'Onsenso llll,aniJ:Hl
011 :t lll:lÍil!'Ía )t•,•~:J[ ,'o~; llll'JII!Jt'OS pt'f'S!'!l!I'S (lll J'PJ)l'PSI'!llarJOS.
Arf. ~~'7. I) I iq11 idanl e nornrado pela assl~mhl(•a g(•J·al en-·
..-iad. ú lthD~'t~lo!'i:t dP ~i"r~·tll'os. anll's de iniciar as srws opcr;H:õcs, a a~~La r1a a:·w.r·mhlt'~a ,gt•t·al que o nonwnu, com os r:ados
qun conqn·n\'t'Jil a ~;11:1 valirl:!dn, e um exrmplat· dos esla!nlos
fWG ia c:::. A \(~m d isl (l, apri'Sf'llLar:í. :í. nwsma 1'f'J1arLil:fiu. nos
quinze dias imm1•d ia! ns :i sua nomeação, o ;·1~lai ,Jt·iu do ('SI.ado
real da snLiPdadr~ eu111 o !Jala'H.'ll exae!o para lmsc da liqn:dar:ão.
Es! e ba lan•.:o •·orn p 1'1' IH'I1dr' r·;í um i 11 H'll I a 1·j o m i ntJr' i os o d" ! o do~
P:~ l'lcmenlos do ar! i\'O e pac;sivo.
Art. 28. O Jli'Ot'I'SSO d1• liquidação srr:í fiscalizado pela
Jnspeclori:t dP ~cgu1·os, p~~ra conllPcinwn!o rla mP.rcl:a da:~ orel'at·i}Ps •~ y~·ri!'i~·::(·i\o do ~ett (•stado.
·· Art. 2!1. O Úqnirlanl.e •; ohr'igado a pttr a lnsprctoria rle
Srguros :w col'I'I'Tllt' da:~ opc·:·nçõPs, ~~ farú exhihir, quando TII'eessnrio, pal';l ''\~'ilH'. o.-.; li\J'')S dr~ cnnl~thilidad•'. I'P~'ic;fl'o-; e
t!nr~um,~nln~.

Ar:/. :10. 1\os ra:;;ns dr~ cr~~sac.fin de pagarncntc•s, ou quando
se verificai' flll'' o acf iyn "''l'ial ó insnfficiontr P'lJ'a Ç'oln~r in1n.~TalrnPnl ,. o p:lsc;iyo, o dc•nosif o de g-a 1':-~nt ia da :-;rw Íf'dadc
~,,, JIOtlet·:·, ~r' r ]Pvanl adn .iuti i(: ifl Irncntt~.
At·!. :~ l. ()n:~nt'n ''aia 11f'(~es~idadP, para colliiJir o retarrhnwn! o d:t I iq11 idn1:fin. a rn:-;pf'doria de Seguros rn·omovPr:i a
!:illSJWil:;fin d1• p: 1 ~:mwnfo ril' .Ílli'OS de apolJCPS, :to licplirlanlt~,
as~ i m I'Omo a cnnvnc:1.;iio dr• n-;:semllléas gol'aPs, prn·a ~ohwiio
d'~ qw'sf'•í'S dPpr·ndc'nlns rla E~ua delibe;_·açtio.

,

Art. :~:2 . . \ l'P~nlur:fin da assemhléa geral. que deliberar a
lif}uirln~:ii•• da soriP1ht~l~1. ~,,,.:·1 puldicada em rdilaos, por infel'~QNito da 1~t~PI'i'!or·w d1• 8f'g-nros, no J)iaf'in O{fidal. rla
lJn1ao. P 11ns .!OI'Jlai'S rl1' Jn:\inr cil'f'lllar:fio ondr• a sor1irdade
fr'nha !'l'dl' 111J n~''IH~ia~.

Art. 33. Fif'~l'i\o dPir'rminados na adn. par·a r•onhrei-

mrr~Jo o rxamr· t!n I mrw_el nria rlc Srgut·os, o modo da Jiqmdaçao, qllf1!Jdo f~r·pm OJI11S~~n:-:. a t'Pspeito os p:;;lafufos, n pra~n

para sr•u
dallte.

í'lll'''l'l':~l!lf'llio,

;),;'~lm

cmHo o r:-1 ipPndio dn Jin,ui-

Art. Jí. Da1·-s•·-lm liqu!riacão pa1·eial. da c.arfPil'a enrr~'srondcnl r': quanrlo qualquct· sociedade cesse a explnrar;fío de
t1n;1 driPt'minadn t'amo de spguros.
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CAPITULO IV
DISPOSIÇÕ~S ESPECTAES RELATIVAS

As

SOCIEDADES MUTt.JAS

Art. 35. O fundo inicial que as sociedades mutuas naéionaes deverão constituir, de accôrdo com este regulamento, será
dest.inado á realizaçã(, do deposito de garantia inicial e stlpprimcn! o das ctespezas de installaç-ão, assim como á insufficiencia
ela receita das prinwiras conl.rihuiçõrs. A importancia desse
fundo podr'r·á \Til<~et· juros pr<)\-PJ1 irntf's da meLado dos lucros
1iquidos apurados annualmcnl f', depois de rlcdnzirlas as reser-.,ag olwir::\fnrias. Sf'~·unrln 8~ opcr'::>.çõcs que a <;;ociPdatlo praticar, não podrndo, porém, a taxa rxcedcr a 12 % ao anno
sobre o runr!o rrr,..r~LiYo, o q11al :-:cr :'i amot•t.izarJo no !'irn ele
e:1da excJTieio, r!o ~~·guinle lllo:lo:
a) por riO % das reservns obrigatorias: o df'posil o rlr gar:mlia ini1·i:1!. ai<~ 70 o/o rln ~.;nu Y~tlor·;
/1) JlPI' ~~n ';lr. do;; ltu'l'llc; liqr!idns apnnulnc.;: os juros vencidos;
c) pl'la nniTa nw!acl0 dns lw~ros liquidos r. ~ohras da imporfnncia dP~Iinada ao pagamf'nto dos ,juros: os 30 % do deposito de g-arantia inicbl c o r('~fanfc do fundo inicial.
Art. :w. Nüo sel':í. pct'm i! f. ida. nas socicclndes mnt uas, a
instifniçfío de quaf'Sflll.Cr vnnlng-<·ns qtw não se.inm nos nwmbros .cfas :mas admini~trar~iíes r111 aos anxiliarrs destas. c taPs
vantngrns s(, por!prfw ser cons! il11idas por parte não exccdenfr a UJII quiulo dos Incrns líquidos, \-r•eificarlrl~ annnfllnwnlr',
depois r! o anrnel izarlo o funrln in ic~ial.
Art. ~n. Serão consignados nos estatutos:
a) o prazo de dura0ão da sociedade;
b) o numero dos administradores e membros do conselho
fiscal, seus supplentes, condições das nomeaçõe.s, substituições
ou dcst.ituiçqes. duração do mandato, poderes da assembléa
g!·ral f• .tos ad:qillislr·ndorP!'-. h•:JIItrat'lr's 1icst.e~ c i'·JíJtJ;l, da diBf-olu(:fío c liqnidaçãn da sol'ir·dade.
Paragraphn uniro. No si Iene i o dos estatutos e deste re~nlamento. prevnlccer·ão us di<;;posic'ões que r0~Clll as sociedades anonymas, emquanto outra cousa não für cstalJelccida
por ll'i.
· ·
Art. 38. Os adrninistradurcs ~r'l'1'ío escol h idos dr~nl rc o~
membros rln. sociedade.
Art. :19. Havf'r·á, annualrnenl r, uma assr~nrhl<~a grral orrlinaria para tomar conhecimento do relatorio rlos administradores c das rontns pelos nwsrnos apresentadas, com o parccee
c!o euil~1clho fiscal. (~ para rleic.:fío deste c seus supplenf.r\S, bem
como para a l'lrkfin, JWS épocas pro!)l'ias. d11s admin isl.1·adore~.
Art. Ml. Havf'ndo omissão no;;; cslat.uf.os, r>ntrndr-so Qne
:1s assl'mblr;as gr.'raes serão eonYoenrlas eom anlcecrlr•ncia de
quinzn dias Jlara a pr·imcirn rnnnião r de oito para as seguintes. O aviso de C011\'0cação será publieado no Diorio Official 1
da União, e n~1s folbns de 111aior cirenlar;fio ond~ a sociedade
tiver agcncins e eonferú, de modo claro, o objecto da reunião.
~ 1. o As a"sem:J~éas sô pnrleriio df'lihcrar em primeira
reunião com um numero de. socios que representem, no minimo, a metade dos effrctivos c. em segunda r()nvoc:v~fto. com
qualquer numero, salvo em easo de alteração dos f'Sf atu!os,
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quando será nc.cessaria a presença, pelo menos, de dous terços
do socios em nrimeira rennião, de metade na segunda e de
qnalquer numero na terceira.
§ 2. o A dissohlt:5o da sociedade antes fie seu t.ermo e a
;IJUdanç,a da sua fúr1:w. ou objecto Ró poderão ser resolvidos
~~elo consl:nso unanimo dos socios effectivos.
§ 3. u 1\:~ rcsnluçõcs das assemhléas gcraos serão tomadas
por maioria absoluta dos soc~ios presentes.
A r L 4 f. (h sor i os pnrlnrão fazer-se representar nas asSPmbléas gr'rnl':l por meio do procuração outorgada a outros
sn('.Í(l:o:, fltlC não cxerr:arn ean~os na administração, ou no conselho fiscal, e nfto desempenhem funcçõcs ou emprego na socicdndP, nã.o Jl'ldcn:Iu i.~m ~oeio rcprescutar mais do dez conU1~·ios.

Art. .í:2. Toda mm]ificação feila nos estatutos deverá ser
levada ao conl!cei:m'ni.J dos socios que não tenham comparecido ú rPnllião.
Cl~PITULO
JH~i·n~ii')ÓW~

V

E~l'J::CI.\ E~j HEf,.\TIVAS Át1 SOCif<:IJ.\DES

gS'f!IANflE!IL\8

Al't. .l3. As sociedades do seguro estrangeiras. aulorizada~
no tcrritorio brasileir0, são obrig·ndas a manter, 11:1
1:apilai J<'cderal. sua agencia principal, com plenos poderes
pura rcprc·seufar a socicd:uJc, em juiz.u on fóru. dPIIf'. r~omo
aulora ou ré, receber cifações, resolver todas as CJW)slõe~ que
~e suscitarc'm, quer com o Governo, quer com os pat·Licu Iaros,
aeeoitar ou recusar proposlas de seguros, emíf ti r apoliec~ e li( it 1 id~E' f;inisLros.
·1\rt. 'I L A~ sor,i:'dadcs ficam sujeitas. nas suas rnlaçõc;~,
qner com o Governo, quer com os particulares, aos tribunaes
llrasi!Pil.'of': c :ís lei~; e regulamentos JJm.'lilr~it·on, vigcntrs 011
!li! f' vierc1" a se1· nrloptados solJro a matt'rm da sua conn~;;;(o. a~;,.);m como :'w disposições qllo rc;:cw as sociedade::;
Lrasil:'ira3 da mesma naturrza, nn toeanic ús udaeôe~; entre
c·';t:Js .r seus ercdorr~s. acl'ionistas r~ quarsquci' inte1·essado~,
q 11n trverem domicilio no Brasil, rmbora ausentes.
Art. 15. As sociedades são obrigadas a manter, na agoneia principal dtl Capital Federal, uma escripf Ui'açüo wmplota
(!I' f ndas as operac:êes conlractadas o realizadas no Bras i I.
. Pat'agr:!plw nnico. Serão redigidos rm portngurz todos O'-'
I 1vrn~. r~pol Jepc; n dnenmontns rola f i vos iis opr'J'HI'iins feita c; no

a

opc~rar

J :rasil.

A1~. ,'ti),

·

Não ,; permittido á soeiedaclr dar, anles da appl·ovaçao do Govcr11u Federal, execw:ão a alt.t'l'fl{:Õf's do eapifa:
ü de seus estatutos.
Paragrapho uni co. As alterações de que se trata deverão
.sc'J' ~.prescnLadas ao Governo Federal, por intermcdio da Inspr·dorm de Seguros, no prazo de novcnt:1 dias, co~! ados da data
d~~ rcsoluc:ão.
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CAPITULO VI
DISPOSIÇÕES ESPEClAES RELATIVc\S ÁS SO(~fl.W.\DhS Dí~ Gú1UHOS
TEHRESTRES E l\~.\lUTIJ\'US

8ecc.:üu I

Das

'J'CSC/'Vas

de aw·antia, sua

lU ir,'( fi.'

::

Ci/IJII'•:uo

nacio11a•·s e csll·anf;'·iras, quu
ICJ'I'iforio bl'a:'-lil<'iL'"· :-,:io tdH·igadas a constituir a sseguintes n·servaf:, para gar:wl ia da:::; suas
uiJó~;_·a..:õrs dt• st•guros ler·r·t•..:fr·,·~ t• 'tlaritinws:
I. Reserva technina:
a) de riscos não expirados;
b) de sinistros não liquidados.
li. Reserva de con tingenci a.
Art. 48. \ rc:,t~rva de risens nfw c•xpirados, quo sc•r·ú eonol.ituida em 31 de dezembro ,_~~o cada anrw, compm·-se-lta de
!íO % dos premias liquidas al'i'l'eadados no anuo, quando se
tratar de segul'us terrPs trc•s f' d Q aec idl•Htes d f' transporte,
conlractados por 1empo dcfeL'lll i nado, l' de 50 % dos premi os
liquidos dos lros ult.imos ·Illt'ZI'S do :u11tn finnne,·ir·n, quamlo
os seguros de uee ide11f c•s dt· tr·:tll:-:porf ,. ,.,.,·s;u·l'fll sol11·e apolices de viagem.
ParagrapllO uni eu. Enl cmle-:-:e lHH' premi os !ütu idos as
importancias q1w o segurado paga ;'t socicclade segu ,·adora,
pelo risco que a uwsma assuntl' na apolie1~ t'lllif I ida. t!Pdttzida, apPIJas, a pari c do rcs1•gut·u.
Art. 4H. A t·eset·va de sinisf ros nfío liquidad(ls st·r·ú constituída tambcm em 31 dt\ di\ZI'Inbro de eada nnno c corresponderá ú importancia rias rechtma\:ücs .iá conhecidas,
ajustadas ou por ajustar, em ,iuizo ou f1íra delle.
~\.rL. GO. ~\. eonstituiçãn da n•set·va leehllit~a. de riseo'5
não expirados e de siní~tros não liquidado~, inrkpc~nr.lc da
apuração de lueros.
Art. 51. A reserva de eunf.iiJgcneia serú tirada dos lucros
liquidos annuaes, isto é, do excedente das opcrar,õcs de seguros e capitaes. verificado em JmlaiH_:.o de eunlas deste ramo,
na proporção minima de 20 %.
Art. 52. A reserva technica, de riseos não expirados e
de sinistros não liquidados, pertence aos segurados c a sua
importancia deve figurar no passivo do balanço, inscrevendo-se no activo os valores rt'PI'eseiltat.ivos da mesma.
Art. 53. Tal reserva nãn fHídn ser orwrnda r rc·~pondPm
por e lia, quando insufficien{ cs os respectivos fundos:
a) nas sociedades anonyma~. o capital;
_b) nas soeiedadrs mutuas, os proprio~ srogtu·al!ns rnufnahstas.
§ 1. Quando as socied:ul0s prdf'IH!I'rl'm rnnsf ifuir 011 JIIO-dificar a applicação das reservas lt•rlllliea r d(' ~·.onfin!.!·cneia
deverão communicar, préviamcnl e. :í InsprC'I ur i a de ~0gnros:
indicando os detalhes da operaçfío a realizar.
Ad.

-i7.

As

suciedadt•s

(:()//SÍ i

opnram ou yr~n1Jalll a operar

0

110
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§ 2. 0 As sociedades são obrigadas a remetter, com o balanço annual, um quadro demonstrativo dos bens que constiluirem as suas reservas obi'lgatorias .
.A.rt. 54. A reserva de contingencia cobrirá as deficiencias eventuaes apurallas nos fundos da reserva . technic&., não
JlOdendo, no todo ou em parte, sob qualquer fundamento, ser
lüvada á eunta, de eapital, rara augmenlo ou intcgralizacão
deste.
Ar L. 55. As reservas eonstituidas para garantia das operac_;Õ('S :-;crão cmrn't'g·adas llil prazo maxin1o de 60 dias, da
Sl'i;ll in I e f<lnna:
a) em eadm·nclns da Caixa Economica FPctcral, on em con1a I'Sf)f'Cia l IJos hancos, naeionacs f' nstrangeiros, aul orizad'os
;i rnneeiom1 i' 110 Brasil e fisealizados pl'lo Governo Bras:ileiro,
11ma iJJlporlanria no rninimo. igual á média annual dos sinistros. tomando por bas·e o triennio e até o maximo de 30 c;o
d<ts m~'smas reservas;
b) o restante, em apolices da divida pnblica federal, es1adual ou municipal, do Districto Federal; emprestimoS' , sob
rau(:ão df' taes ap11lices; titnlos que g-osl'm d:1 g-arantia ria
llríião, dos Estados ou rlo Governo do Districto Feder.al; bens
immovcí~. 11rhanos, situados no territorio da Rcpuhlica; hypollwcas, ai(~ n maxinw d1~ r>O o/o do valor. do immovel, sobro
Jl!'Opriedadr,s nu::; mrsmas condiçõ·es; e em acf~ões on dcbenturr•s rle bancos r, companhias, com séde no Brasil, cuja oota<iilo offi<·i:ll. a mnis d1• lr1•s allllOS, não soja inl'l'l'Íol' a 80 n;o
;lo vaJnr IIODlÍil:tl. I' tPllhUlll dado, 1111 l1li'Slll0 !H'l'Íod11, tJjyj_
denrlos ou juros não inferiores a 8 % e 6 %, ao anno, respe.j'l

ivallll'lll ('.

l'aragr·aphn llflii'O. A'~ soei1•dades f~'-ill'aJJgl'it·as 1; faeulado o l'ltlfll'<'go das t'l':-'1'1'\·as d<' garanf ia l'lll I ilulos hrasi)t!iros da divida publica Pxterna, observado o disposto no
a r'I. 2 3 c seu paragra p h o e salva a restricção da lettra a deste
;1rlign.
,
··!,f·:,~
;\d.. 56 . . \ reSI't'Ya d1· l'ont.ingnneia, urna \'<'Z all.ingida a
imporlan<·ia do r,npilal :Jp ~~~sponsabilida(k, poderú. passar .a
t·unsliluir-sc por 5 (;;., dn.:; lucros Iiqnidos annuae;:;.

1

~ee~:ão

II

no limite de resjwnwbilidmle em cada risco isolado. Do rcs,·q u l'u. Do coseaw·o
Art.. 57. As soei edadcs nacionacs e estrangeiras. de segn ros Íf'rr·r.'-d.r r•s I' ntn r·if.imos, são obrigadas a nh~Prvar as St'~ll i nl.es r<'gras. 110 fcwantr ao limite de responsabilidade:
1", as socj·edadcs não poderão guardar, em cada risco isQlado, responsabilidadf', que exceda a 20 % do capital realizado. cxistent.r. o das reservas livres;
2", 0 (Jlll' ('Xeedn dPsSf' limilc, nu :]o que. ahaixo drllr, as
:-;ncirrladrs f ivt'rrrn :ulnplado.
ser:í l'PS·<·gnrado, 11o aelo da
rmis:-:ãu da apolit~l'. uu da renovação do conlraeto, ent
null'as soeit'.dadt•s aulorizadas a operar no Brasil (' de aceôrdo 1'11111 a..: l'I'SJll'rl i\:;~; •t':1p:tt·idadt•s.
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Art. 58. São livres, para o effeito do calculo do limito
do responsabi-lidade em cada risco isolado, todos os fundos
e reservas accumulados pelas sociedades, rxePpção feita da
reser-va technica de riscos nfto expirados c sinil;tros nfto liquidados.
Art. 59. A collocação do excesso dos riscos poderá ser
feita, excepcionalmente, no estrangeiro, quando for préviamente comprovado á Inspectoria de Seguros que se acha esgotada a capacidade seguradora do mercado nacional, ou que
as sociedadPs autorizadas a OJwr·ar sn rct·uzat·arn a aceCit.ae
o rcs.cguro.
ArL 60. Podem, igualmnHlc. SlT collocados tliredamente no csf ranf;eiro os riscos (Jl! l\ por sua nat.ur<•za. nfio encontrarem cobertura no mf'r:cado naeional. ouvida pr<'~viamente a
Inspectoria de Sr>guros, (!LIC den~rú exigir a Jlt'l'eS"<lt·ia comprovação.
Art. 61. Todas as sceiPdadcs an Lorizadas '' C~ pera r no
territorio da Rr'publica f1ão obrigadas a ckc!aJ·ar á Inspcctoria. de Seguros, no principio do carla anno, as espeeies e modalidades de scgllros que drverft.o rxplnrat' durnnf.n n excrcicio c, no correr deste, as modificações que sr~ derem.
Art. 6?. As snciedadrs mntuas só podf'rfí.o gu;trclar, em
eada ri~~·o isolado, urna importancia ertuivalPTtfn a ?n r;lo do
d<~posil.o de garanf ia iuieial I' ·das l'I~Ser·va~; a CJlll' s1• rrfPt'O
o art.. 58. Desde que prdcnd:un assumir ri.-;cos, sob sua exclusiva responsabilidade, de importancia. maior, deverão constituir, nos termos dos est:ün f os. um fundo su pplementar,
sobre o qual incirlirá, t.nnJl~<>.m, a J1CI'CPnta~cm referida..
Arf.. 63. Nos rasos do r·osrgurn. ,> pr1·rn ift.ida a nrnissão do uma unica apolier, eujnR condições \·~ll~~rfin, int.egra·lment.c. para as partes contradan f rs.
A apoliee emittida. conterú os non.'es de fcHJn;;; a~ soeiPdades eoSP'~l!radnt·as. c, pm· ('xf,•n.;o, as rnc.:::pr~efivn-; r·psponsahilidados e bem assim a a~~sig nalrrm do l'<'l II'I'~:Prlf :11d ~~ kgal
dl)

1·atla

srwlcdadt~.

Art. 6!. Nos easos de n~scguro 110 cstrangr'iro. ficarão
jntrgralmen te no Brasil, soh .a r~sponsahilidnde <h sociedactc e~dnntc, a~ rcsorYas dt~ garantin. cori'CSpnnrlenfe ;í parto
do risco ccdirla.
Secção III

Dos premias, r·eaist1'os d outras obri(laçi)cs
Art. 65. Os premios ue seguros terrestres e maritimos
serão sempre correspondentes ao prazo de um anno, ou conforme a dnracfío dos contraelns, quando fnrr111 dt' Ttlf'Tlor prazo, e calculados, tendo-se em vista a natn r·eza n as !'onrlir;u~'S
do objoct.o flegurado.
Art. 6tB. Não é prrmiUido ás socicdarlPs nsfahl'lre<'J' vantagen~ especiaes para limitado numero fie sr.gurados, e que
importrm na dispensa de pa~·amenfo de prt'mios on rlo 11ma
parte de qnaesquer eontrihuiç0rs a que seja 111 olJri.!.!arlos os
demais SPgurados em identicas condir:ôes.
Paragrapho uni co. Sempre (fllf' ns S·orirdadf':::, rnmo bonificação, dispensarem o segurado do pag-amento do premio

.\f :TU~
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~~JJI determinada épüca. esse premio será. considerauo
como
l'Pecbido para os rt'feil.os deste regulamento.
1\rt. Gi . .Para todos os effeitos, os 1JC'ns do acüvo serão
,., llllpUtados pdu ,·alor da acquisição.
Pal'agl'aplw uni eu. Quando SP verifica1· Ullla delpreciaçãl'
;l11:- tilulu~ do adiYo, na occa::dão do enef'rramenlo do balanço,
deverão as f-:oeir·dade~ fazer pt~ln conta de lucros ~ perdas, sem
pl·e.iuizo da:-: r~'~~erYns nhrigal or·ias. urna rr:-;PrYa ps.pPeial, fJlW
JltHlf'rú ~f'r ;t}ff't':l(la 110 r•xrrririn seguinte .
.\ri. ôrS. _,.., sn('Íf'lhirJC'g ~fio obrigadas a manLer nas eapil;,,•;-; '·''' pra,:as t·ornJJiereiars dos Estados. onde lhes convier·
''IlliU ir apolicrs. "'" ag,~Illt• L'Oill podr•r·r·s nc•et•s::;ar·ios pat·a. as-

'T:ntit· as rr~pnns:thilirl~Hies quP llws •~abrn1 em vil'f,udc desfl~
l'•·!~ld:uur.•ntn. rf''-'.olvc•r r·r'claltJar~ões e recelwr· citar.:õcs .
. \ri. lj~J • . \:-; :-:oci,·dadi'S ~:~,. olwigudns a. lltanll'l' lias sna~
.-;l:df•.-;, n11

da". ;t-,::íillt
J'elll ~~ das

at-:'''"~ias Jll'illi'Í!JUP:-:. o l'l'gislrn

<''''"'J do

das a;polices

e~mitti

dus sinistrns fJLW oceor.reJ'P.-;ponsnbilidadt~s assmnirlas f'm
um s() f' mesmo
rl'ln~:fín aos sPgUros
<'Oilll'a l'i~cns de t r·ansp.orte,
l'f'"''guro f'pjfq,

r·is('o. .l~m
li,.,.,.rfío st•r rf'p;i:-:~f.r'arlas ns avr•J·l!a~:ões.
~ I." 'í > rt•gisf rn das. rcsponsa~IJ.ilirladcs assmriuas em urr.
:-;,·. r·isf·.o 11ilo .'lc•r·:í ohri~nfurio r•rn livro f'Spccml, para as sorjt•dades q11c lPnlrar11 nu sr~u amltivo a rlctermiJwr;.ão de taes

n·}·•ronsahiiidadc:-; crn documento:; que po~sam .;;rw rxhibidos,
, k rrwmrmto, á Im;peetoria de Seguros.
§ 2 :· .As agencias far5o o~ registro.-; das apol icl's que emitf irr~m c das avei'b~~íi""· r·es}1cct iya-., !)I''TY'_' como dos rcs·eguros
qtw collocarem.
3.'' Nas ::;ríde.s ou aseucias principacs, o t·cgistro das apoJicc~ por rstas err: Htidas será feito scparadam1•nte do reg.istro
daR apolices pmi Ltidas pelas agrncias, devendo este ultimo ser
disf.indo para eada a~rncia. r•mhnr·a em llffi só livro.
~ .Lo Pa1·:r l'llll:t tllndnlid:ull' dt• sf'gur·n o rr~i.:::lro !-'l't'Ú fnHo
:·l p:n'te.
Al'l. ;o. O regi:-;fru d<IS apolices cnliltidas tlcverá conter:
a) uumcl'o, data, local de <',Jllissão e natureza da apolicc;
ú) nome e domieillu do segurado;
c,) naLul'eza, Yalor ~~ situar~ão dq ohjecto .segurado;
d) naturrza du rúwo assunlido;
··) irnporl.oneia segurada;
r! inicio e fim do risco;
(}) imvorf aneia do prcmin, condições e daf.a. do ::leU va.-

s

;;atnt~HIIJ;
/()

i'' illl!JtrlJit i<t~

rtJs~·sunHlura:-;

t)

n•spcdivas nsvonsa-

llilidades;
i) llupul'l mH·ia d11s scllos apposl os 11os -contractos o mais
jlltpnslos flJagos;
j) data e IJlolh·o du caueellantentu, annullação ou rescisão

tla apolice;
k) folha n liHu '''11 tl'Ie Li\et· sido feito o reg·istro Jo ref'J lf't~ ti vu rescgnl'o.
§ l." Nesfe rr•gislru Ht•r:í lançado, uu fim d~~ cada mez, a
i1urwd.ancia da:'i aYerbações feitas mensalmente nas apolices,
cu.io prc1n i o não tenha sido pago adeantadameate; as apolices
de pr0mio pago ,por· antceip:v:-fiu ~erão registradas no acto da

emissfto.
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Art. 71. O registro dos reseguros deverá conter:
a) numero, data c local de emissão da apolice original;
b) natureza, situação e valor do obj ecto rcscgurado;
c) sociedade reseguradora;
d) numero, data, local de emissão e natureza da apolice
reseguradora;
e) importancia resegurada;
f,) importancia do prcm io do reseguro, condições e data
do seu pagamento;
g) importancia dos scllos ap1postos nos eunLractos de rc·
seguro c mais impostos .pagos;
h) data c motivo do cancellamcnto, armulluçüo, rescisão
ou qualquer alteração no rescguro;
i) fol.ha e livro em que estiver registrada a apolicc ori·
ginal. ·
Art. 72. O registro dos sinistros oecorridos deverá
conter:
a) numero, data, local de cu11ssao c natureza da apoUco
sinistrada, bem como a dai a da aYcrba~ão rcfcrcn f e ~v' obj ecto
destruido ou damnificado;
b) naturezn, situação c \·alor do ob.iccto destruido o•.1 (L\.mnificado;
c) dafa, local c natureza do sinistro occorrido;
d) impol'faneia do seguro do objeel.o destruido ou da·
mnificarto;
c) imporf.aneia reclamada;
f) data do recebimento da ~·celamação;
o) data do inicio de qualquer
rccl'àma~üo
judicial o
juizo por onde corra;
h) importancia da indcnmizaç·ão paga c data do seu pa.
gamcnto;
i) imporf.mJcia do rrspcdiYo rc·scg'uro c data du seu rc ..
c': ~li 1nento;
j) folha c livro f'lll fJllP th-cr sido feifo o l'l'1-:;islro da
npolice sinistrada.
Art.. 7:1. O registro da~ avcrbaPúcs será reito em livro
apropriado, f'lll f(n·ma de conta ·corrente. dcllc devendo
constar:
a) numero, dala, local tJ,. ('!llÍ;;c::io c nallll'ezn da apolicc;
b) nome do segurado;
c) condições do seguro;
d) importancia gegtlrada da apolice:
e) ünportancia do pr0m j,, da apol icr, ,.,,n,lit:i"i1•s 1• da I a
do seu pagàmento;
f) data e n11mcro de cada :1\ t•rhação;
g) nah11·eza n sif nar;ão do oh.irrfo f~(·gurado em e a da
nn'r·bação;
h) inieio r fim do ris1~o em e:Hia averhação;
i) Yalor segurado rlr cn(i.l nvcrhação:
,j) ])J'f'lTliu r·orrr>spont!Pnf" a r~nda a\·er·ltação c data da
Rl'll pagnnwnto;
k) importancia de sello e demais impostos correspondentes a cada averbação.
Art. 71. O n•gist.ro da" I'cspunsabilidades assnmiclas em
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1:111 ~~~ ri~c·o, ([IH~t· ~jt•ja Jeifu t~m !rvru
t'IJTilt'Jll.os, dcycr•;\ non!cr!

esveeial, quur em du-

!'csvcdiva apolicc;
b) valor segurado;
c) lot~al do ubjreto do :'l'gllt\) e sua JJatureza;
d) inieio e fim do risco;
!i•Hif,, p:u·firlii:IJ' IHI legal ''(' ri-:;eo w:;slllllitlo velo Se•
a1 lltllllf'ru, dala e lueal de oltds.süo da

•

I

,.é!IIJ':IdtiJ';

{J

dn V iagelll;
ÍIIIIJIIr·fanei:t rr•sP~UI'ada. folha e livro ~~111
.·itlo l'eilo o n·gisiHI 1lo rP:c;r•guro.
I;(IIICa

u:

fJIW

Uv~r

l•ar·agi'aJillo urlit·n. Ut•sde <ItH' o I'Cgisl.ro seja feito em
:1 pr·upriadtl, pttdt• r·:·, Itf'sf e SI' I' i tH'luido o registro do ref-'•·~111'0. ('PilJI:111i11 ljiJ!' ligl!l'f'lll rl)rJos OS f'lf'lllf'll(OS exigidOS

1i \J'tt

ll•l

ar!. 71.

i\ L' L. 7tl. 'l'odos us 1i v r os de registro deverão ser conservadm; rigor·osamcnf e em dia, attendendo-sc, quanto ab lan-

•::mH'ul.o dos dados l'orncc~ idos pelas agencias, á maior ou meJJOt' dista1wia <'nfre estas e as sédes, ou agencias principaes.
Taes livros scrüo escripturados com obcdiencia á ordem nu·
me r i<~a das apoliees muittidas c á chronologica da collocaçãet
dos rescgm·os, do ennhecimenf o dos sinist.ros occorridos e das
a ,.,.,·baçõcs.
Cada rt~gislro deverá ser sommado no fim
do mez.
Jlaragrapho un ieo. As sociedades poderão lançar nesses
l'P~isl.ros quacStllH!l' ou fr os dados que julguem convenientes
:10 seu serviço.
Art. '76. ~\s sociedades .l'arão a emissão das apolices em
(ll'dem de numeraçã.o seguida, a qual será differentc para a
~;éde ou agcneia
peinr.ipal e para cada uma das demais
ngcncias.
Art.. 77. O relalorio que as sociedades são obrigadas a
renwtt e r ú Inspecl o ria de Seguros, no fim de cada anno finaneeirn, acowpanl!alldo o lmlanço e conta de lucros e perdas, O('Hr:'t conter cxpl it:at;õt•s minuciosas dos diversos ti tulos. quer tl:i balanço, quer' da conta ne lucros e perdas, inclusive augmentos n dimi11ui~;õe.~ de valor em eomparaçflo com o
h:tlant;o e eonf.as anf eriores.
Paragmpho m1ico. Es~n rclaLorio será completado com
:1nrw:xos I'f'J'('l'mlles :ís JH'opriedades immoveis, aos titulos de
t~redilo, aos cmiH'I'.-;t.illlos com garantia hypothecaria ou de
caução de apol ices da di vida publica, ás garantias das reservas obrigal.oria3 P do enpital, ás cauções recebidas ou dadas
1'111 garantia o :ís contas dcvrdoras c credoras.
Ar!. 'i B. O !ta l:tll!'<~ dr~\f~rú ser organizado úc modo a
constar:
··
Do actiro ---- Capital a realizar; bens immoveis e títulos,
r~c·lo custo de acquisiçfin; ímportaneias emprestadas com gaJ'anl.ia hypotheearia ou caur~fio de apoliccs da divida publica;
cauções danas em garantia; dinheiro em caixa; depositas em
bancos e Caixa Econontica Frderal; fundos em deposit.o nas
sociedades congeucrcs; ~:aldo:-; das contas de agentes; letras o
pr·orni~'sorias a recrJH~1·; j11ro~ e renrias vencidos e não recelddos, conespondentcs ao e.xnrcicio; moveis c ut.ensilios; despezas de i nstallação 11fio amortizadas; sociedades congeneres
devedoras; devedores di versos; outras contas do activo.
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Do passivo - Capital de responsabilidade; l'e~erva tcchnica e de contingencia; quaesquer outras re~ervas; obrigações a pagar por abertura de credito ou emprestimos; dividendos antigos a pagar; cauções recebidas em garantia; fundos em deposito das sociedades congeneres; sociedades credoras; credores diversos; outras contas de responsabilidade.
Art. 79. A's contas de lucros e perda~ deverão ser levados como:
Receita - Transporte do saldo da conta anterior, si houver; transporte das reservas da conta anterior; premios re~ebidos e a receber, correspondentes ao exercício; juros c
alugueres recebidos c a receber, referentes ao exercício; indemnizações de reseguros internos c importados; diversas
rendas; lucros sobre venda ou liquidação de bens do activo.
Despeza - TransrJOrte do saldo da conta anterior, si houver; sinistros 1mgo:-; no exercieio; premios pagos em virtude
lle reseguros; annullaçõns c rescisões dn responsabilidades;
commissõcs, corrctagPns e bonificações pagas; honorarios,
vencimentos c outras remunerações pagas; alugueres e juros
pagos no exercwio; reparos (\ flPspezas com propriedades immoveis; imposto8 sobre bens do acl.ivo; quacsqucr outros impostos; despezas de propaganda; despezas geracs; outras
despezas; reserva para depreciac;ão de valores do activo; reservas para o anno seguinte.
Art. 80. Entende-se, ordinariamente, que ha um só e
mesmo risco sempre que os objectos segurados possam ser
attingidos por um mesmo sinistro.
Art. 81. Consideram-se como pertencentes ao ramo do
seguros terrestres e maritimos todas as modalidades de seguros referentes a cousas, animaes e a perdas c damnos causados a terceiros.
CAPITULO VII
DISPOSIÇÕES ESPECL\ES HELATIVAS ÁS SOCIEDADES
SOBRE A VJn,\

DE

SEGUROS

SeGção J
Das operações c das 1'cse1·vas de garantia, sua constituição c cntpre(Jo

Da.s tabella.s e planos -

Art. 82. A~ sociedades de segm·os sobm a vida, que
funccionam ou venham a funccionar no tcrritorio brasileiro.
sejam nacionaes ou estrangeiras, são obrigadas a submetter
préviamente á approvação do ministro da Fazenda, por intcrmedio da Inspcctoria de Seguros :
a) os planos c tabellas para pagamento de premios, as
taboas de mortalidade que servirem de base ús suas operações e as taxas de juros;
b) as forrpulas. deduzidas para os calculos de lH'emios das
reservas mathernatwas;
c) as taxas de sobrecarga e bases sQbre reducção, resgate
ou liquidação dos rontractos;
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d) o methodo actuarial para fixação dos lucros e sua
distribuição a cada apolicc;
e) o calculo para fixaçã.o do ma.ximo risco sobre uma só
vida;
f) o quadro eomplcto dr g'aranLias para Lodos os planos
e idadefi no prazo mínimo de vinte annos.
l)aragrapho uni co. Esses me~hodoi' de ealculo, fórmulas,
bases, taxas r. quadros :1'p1provarlos pr.lo Governo. r.:6 norlerão
..:r r alterados com apprnvaçãn LI o mesmo.
··
Art. 83 . .Emquanl o não forem üfficialrnrnf n adoptadas a
taboa de mortalidade e a tabclla de rend·as c respectivas taxa~ de juros, clr qtw Inda o arl. 167 drsle rPgulamentn as
.sor~it>dadcs t:onf.inua r·ii11 a adupl ar·. I'Oll1o padrão minim(; de
su:~ ~olvabil idadP, no:-; t·nl1·u los das J'Pscn·as mat~IwmaLicas, re1aln'as aos st'gnJ·os :3ohrt· a Yiua, a laboa '·Anwrican J!Jxperinnl~e" o a faxa dt• ·í. '7r dl' jurM anntlac..::, (~ a fabrlla franCt'za "n. F. ,. com a nwsma 1axa.
Art. ·SL .\s sneipdade ..; marll.erãn, ao lado das reservas
mathemal i<·.a~. uma rt~~•·t·va d1' c uni ing,.neiu. Jormada o alirrwnl.ada velas sf'gu i nlt•s }li' ''~''~'111 agrns. dt~duzidas annualincn..
f<, dos premi os t't>ePhido~: I % al•~ qtw r si a ri' serva at.tinja
n 5 o/o da r•~spr·va lrt·ltnica, P, dahi .por df'ailtf', 1/2 o/o até att ingir a lO (;(, da lllP.'·nna J'('SPrva, não sprH.lll tJhrigatoria a
dt~ducção emquanto a r1~srrva dn !'nnl ingcrwia
1'ôr igual on
nu superior a Psse limif.c.
Parngrapho tmico. As soeirdades r.slnNlgcirns calcularão
w:; prrccntagens acima rrl"pr·idas sobrP os IJH'cmios o resprvas
l'OJTPspondPniPs :Íi' apolic«'S l'tnilticlas 110 Br·asil.
Arf.. s;:;. As soeirdarlcs nfín pnrlrrfío disprmder, directa ou
indirectamPnte, com a aequisiçiio dc conl rael os novos, isto ~,
r)ara commissão sohru os prr.mios do .primeiro anno. remunerações, bnnificaçf•es, gratificações, eusto do Pxame medico e
inspocção dn ris!'o durantn um anno JinarwPil'O, uma importmwia maior· do que a diffr.rmrça entre os premios do tarifa
do 'Primeiro anno, pago ...; dnrnntr o mesmo anuo financeiro,
r os prcrnios pm·os dos mesmos seguros cnnsidf't'ados como
tr.mporarios por um anno, c:1kularlos dP acc•(lrrln c·om as taht~llas ap:provadas JWI o Uovt•rno.
A pai' f~~ dnssa differcnca,
comprehendida cnlrP os premias puros dns seguros novos e
os premios puros dt>ssc~ mesmos seguros considerados como
temporarios por um mmo, dcvPrú srr amortizada em cinco
annos pelas sobrec:ugas dos Jll'f'mios df' renova~;:ão. O valor
actual da rmrtc da sohrPrnrga necp:.;•mria a rssa amortização
deverá ser deduzido das reservas mabhemat.icas completas.
Caso a so.brccarga seja infrrim· ú ar.nuidade necessaria a esta
amortização, sorá addicionada ú reserva mathomat.ica uma
extra-reserva, igual ao valor actual da differcn~a.
Art. 86. As reservas rnathemat.icas r. de contingencia
deverão ser empregadas, no twazo maximo de sessenta dias,
da seguinte f6rma :
a) em cadernetas da Caixa ·Economica Federal. ou em
conta especial nos b:mcos, nacionacs c Pstrangeiros, · autorizados a funccionar no Brasil, o fiscalizados pelo Governo brasileiro, uma importancia no minimo igual :í. média annual dos
sinistros, tomando por hasf' o frif'nnio r ah~ o maximo de 30 %
flas mesmas reservas.
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b) o restante, em apolices da divida publica federal, estadual ou municipal, do Districto Federal; em emprestimos
f:olJ eaução de taes nlpolices; titulos que gosem da garantia da
União, dos Estados ou do Districto Federal; emprestimos ~wb
caução das proprias apolices de seguros, quando tenham estado em vigor mais de lres annos, não podendo o emprestimo
exceder das respectivas reserva.:; mabhematicas; bens immovris situados em perimetro urhano do terriforio da Repuhlica; emprest.imos com garantia hypothecaria de immoveis
nas condições acima, até o maximo de 50 % do valor dos
immoveis; e Plll ac.çõeR (\ «debeilltnres» <fie harwos ou sociedades, com séde no Brasil, cuja cotação official a mais de tres
mmos não seja infel'iot· a 80 'Ir do YalrH' nominal e clljos diYidendos CJU jums, dtu·anff~ r,;:;~r~ prazo, não tenham sido inferiores a 8 % e G (;~, a11 ann11, rt~speelivamente.
Art. 87. As reservns CJtiC as socierlades de seguros sobre
a vida são obrigadas a fr,r, scg-unrlo seus csfaLufo-3 e planos
a.pprovados pelo Govf'rno, em ,!:!arantia especial das obrigações
contrahidns com os Rcgürarlos. niin poderi'í.o ser desfalcadas,
emquanto nfín cstivPrem SfJivirl:t:.:; ou p~rcmpfas f.acs obrigaeõe~.

Paragrap'hn unieo . . \s rí'sPrvas oln·igaf.orias deste regulamento são inalicnavcis ~ niin poderão se1· onrranaR de qualquer fórma, ~Pnrio qur· as l'P"-r·r·\·:1::: ft•ciiTlica::: o11 malllemati~·ns pertencem aos .~egurados.
Art. 88. Quando as soci 0 rh1drs pretenderem fazer ou alterar o emprcp;o das rrsPt'Yfl~ ohriç:af o rias, deverão commnnicar préviamcnf.c á Tnsperforia ,:,. :~:·~·'tl'n"', r·om inrlicar:flo detalhada da opcracão a rcaliz:n·.
Arf. 89. Pelas reservas ol11·ir:rr~tnri~1:-; rr\::J•nndr•m, nn cac:o
de insufficicncia de fundos:
•'l) nas sociedades anonymns. o capital;
b) nas soriedaf~f's mutnas, o::: prnp1·ins SPgnrados nmtuaJisfa~.

Secçi'ío li

no Tim.itr.

d~

1·isrns snbrc umn. srí vida c do 1'cseam·o

.\ri. 00 . . \s soeicdndcs deverão determinar em spn~ rstatutos o maximo nos riscos que poderão assumir soln·c urna
só vida, tendo em vista os recursos de que di!3JHmlwrn.
Paragrapho unico. No inicio das operações. ~sse rnaximo
não poderá ser superior a 10 % do capital reali'zado, existente. EleYaJ·-se-ha, gJ·arlunlmcnt.e. prla incidrncia de igual
perecnlagrm sobre as reservas livrrs que forem sendo aeeumuladns.
Art. 91. As sociedades são obrigadas a levar no conhecimento da Inspect.oria ne Seguros as alteraçl),~~ que os seus Iimitr.s soffrercm, com as ncecssarias comprovações tcchnicas.
Art. 92. A collocação de' excesso de ri ..:;eo~ do sc~uro "dp
vida poderá RCJ' feita cxcrprionalmonfo no csfrangciro, Pm sociedades nfto autorizadas a operar no Rrnsil, quando, a juizo
do inspeefoe de seguro~, for comprovada a insufficiencia do
mercado nacional ou a rc•e.1'~" das sor~ierlarlr·s :nJfoJizaf1as a
neccitar o resrgur·o.
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§ 1. o As sociedade autorizada&~ que não estiverem com as
reservas integralmf'nte cobertas e o activo livre e desembaraçado de qualquer onus, não devem ser computadas no calculo da capacidade seguradora do mercado nacional, para o
effeito do reseguro.
§ 2. o Autorizado que seja o reseguro no estrangeiro, ficarão integralmente no Brasil, em poder da sociedade cedente, as reservas correspondentes á parte cedida.

Secção III

nrr

prnpnsfa dr> SP!J?f1'ns e

suas corulições -

Registro e outras

nln'iyações

Arf.. 9:1. A propcsLa que for apresentada á assignatura da
pessoa que preLenda segurar-se, bem como a apolice do seguro,
deverão mencionar, a primeira, as condições geraes do contracto, c a segunda, discriminadamente, as vantagens que a
socielladé garante ao segurado, no caso do mesmo sobreviver
ao prazo estipulado, bem como todos os casos de dccadencia,
caducidarl<' f' eliminação ou reduccão dos seus direitos e beneficios, n n quadro de garanf ia para o prazo mínimo de vinte
:umos.
§ 1. o A pro vos ta, como parte integrante fio contracto: deve
f;nr reproduzida fie1rncnte IJa apolice ou a clla annexada em
e<ípia auLhentica, oG photographica.
§ 2. o A aeeeitaçfio ou recusa do seguro deverá decidir-se
no prazo de noventa dias, <~ontados da apresentação da proJIORfa.
Art. !H. E' prohihida a estipulação de qualquer contracto d8 seguro sohrr a cabeça de menores de quatorze annos
de idade. sendo, pm·r>lll, pcrmiffida a constituição de dotes em
Javor dos mesmos.
A r L. 95. Não é pP ,·mittido ás sociedades estabelecer vantagens cspeciaes para limitado numero de segurados, e que
importem na dispensa de pagamento de premias ou de uma
parte qualquer de conLribuir;ões a que esteJam obrigados os demais segnrados em irtcnticas condições, bem como não serão
permittjdos planos com clausula de sorteio.
Art. 96. As sociedades de seguro sobre a vida deverão
manter nas suas sédes, ou agencias principaes, e nas agenr,ias
que rcsolyam propostas c emittam apolices, o registro das
proposf as recehidas, das apoUces emittidas, da carga e descarga
das responsabilidadi'S assumidas e dos premios recebidos.
Paragrapho nnü~o. Este ultimo será obrigatorio para todas
ns agencias, relativamente ás suas operações.
Art. 97. O registro das apolices emittidas será feiLo em
li \To Pspecial. IJUC conterá:
a) nome, sexo. idade. profissão, estado civil, domicilio c
rlala do ltasriltlf'llfo do "''f.!lll'adn, r flo Jwncfiriarin, quando dl'f,Tminado:
b) capital ou renda Regurada e plano do seguro;
ri ·rlrt!ns da p!'opnsfa r' da r~.Jllissão da a![1nliee, do primeiro
paganwn!''· dn ulfinto pag:un!'nfo fPito e anniver,sarin do cnll1 l':l<~f o;
d) pn1:w do conf racto e do seu prolongamento;
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e) importancia do premio annual, com as indicações dos
rxtra-premios c f6rma do seu pagamento;
f) numero da apolice, bem como numero e data rfe quaesquer outras apolices emittidas sobre a meSoma vida, e inrticaGão dos numeros das respectiYas fichas, si houver:
g) decadencias e rehabilitações da apolice;
h) emprestimos tomados sobre a apolicc com as respectivas datas c importancias, bem como f6rma e data do J>agamento;
i) ·rlados rPferPntPs ao resegnro da J'P:;;ponl=;abjJidadP ~lSSll··
mida;
i) numel'o de ordem do lançamento da rn·opo~t~ no J'c:;;pPctivo registro e da carga ou descarga da rc~ponsatnluladp nssnmida, e da rPsped.iva ficha, si houver.
Art. 98. O re~i~tro rtas propostas l'f'echid:Js drYPr:í.
conter:
a) numero de ordem e data do seu recebimento;
b) local e data da emissão;
c) plano do seguro c capital ou !'~mla a segurar;
dl nnrnf', dnrn1,r.ilio. ltll'ol'il=;são. ida,dP da .Jlf'S"":' n .;p._
gnrar;
p\ data o local do. ·P-xamt' m0dieo:
r) data e motivo da rf'cusa da proposta;
g) data da acceit.ação da proposta. rom indimn;üo do numero e data da ay1olier, nmnnro de ordr•rn da car,cra d:t J'l'8ponsnhilidade.
Art. 9!~. O r~gislr·o da c~rga I' de~car:;n da l't'Sponsabtii-·
dnde conterá:
a) numero de orrlom da omissão da apolice;
b) data, numero c typo da apolice;
c) importancia do capital ou renda segurada;
d) importancia. do premio annual, ou uni co;
e) importancia resegurada c premio do rcsegnrn;
f) importancia do scllo npposlo no cnnlrncfo r• do::; demais impostos pagos;
g) referrncia ao nu:twro dP nr-rlPm da r'0SJwr·f i\·:1 dP'írar·~-a
on carga.
!Paragrapho unico. Este Ji\'ro fPeú a pagina di1·1•il:t dt'Stinada ao rrgistro da-; apolic!•.c; P111il f ida~.; e a c~.;quPrl!a :w ua-.
apolices annulladas. l'P.c:;gat.ndas ou I iquidadas, sendo tJUe a
fr·ansforma~ião dn quaJrp11'r npol i(·c d('lerminar:'t o _..;c•n
lançarnento na dPscarga e da nova apol icf' e mil tida em sulJ~;( ituição
:lquella, na Pargn. Esse Jivro riPY0r:í ser sommado no ffrn do
cada pagina c ao fim dn cada nH'z. srnrln ac; "omtWl"' dcvid;:~
mente transportadas.
Art. 10G. O registro rios prPmio.<:: recebidos conterá:
a) numero, data, natureza c locai da emissão rla :lpolir('~
b.) ·premio pago n data do .seu pagamento:
c) pra.zo a que correspondc o pagamento do prnmio. eom
indicação do c:;cu inicio ·e fim, f' "i do prinwiro rnmn nu do
renovaeão;
d) imposto~ pagos sobre o premio.
§ 1. Este regis.Lro ·será sommado ·mensalmnnf n para a
conferencia dos premi os recebido~ e dos respectiyoc:; impoMos.
0
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§ 2." O registro iloc; premios recebidos pela. séde de~erá
ser feito separartamente do registro dos premws !'ecebidos
IJW~las agl'neias. ,deyendo 4•~f1• ~ser ,rlistinrf.o pm•a cada a~oo
l'i:l emhora ''m um só livro.
' Art. 101. Os livros de registro deverão ser conservado~.
rigorosamente em dia i' serão .escripturados com ohediencia. ~
nrdrm rhronologica do recebimento das proposta~, da enu~
-.;~,, das apolces e do ,pag'almento dos pr.emios.
Parngrapho un i1~o. As sociedades podcrfío lançar neste~
l'Pgis!ro:-; flllarsqurr nnlros dados que julguem eonvenientos.
' :\t·l. 1O~. As so1·iNladr:-:; fadio a emiPsiin das apolires em
ordPm no numerac;ão seguida, podendo usar uma numeração
cs1 1Pcial para rada f.ypo de apolicc.
Art. 103. As soci~dades de seguros sobre a vida remet..;
terão, no fim de cada anno financeiro, ú Inspectoria de Se~nros. n rr.Jal or in. halanco e contas de lucros c perdas. nos
·!Prmos dos al'IR. 77 e 79. eom os seguintes annexos:
t. Utt'I'OS e jJt'J'da.(/ rir apolir'cs r'mn 1Ja1'tici1Jaçiío nos
lnr:·,·os: --- declaração dcs~1·s lucros ou perdas, especificados
os de cada fonte. isto é, os de sobrecarga 1le mortalidade. de
juros e os de apolices liquidadas (saldadas, prolongadas, resgatadas, ele. ) , com indicação do syst.ema adopt.arlo na divisão
da~ despezas administrativas entre as qpoli1~es com c sem
parf.icipação nos lucros.
2. Dividenrlns annuaes do c.1:ercicio: - taxas de divi•lendos annuaes pagas durante o exercicio, referentes ás apo ..
Iices eom parf.ieipação nos lucros, para um conto de réis
( 1 :000$000) df' capital segurado, nas idades de emissão, de
•!fi, 35, 45 c fí5 arinos, para todos os planos de seguro.
3. Fundo de sobra dos dividendos annuaes: - movimento,
durante o exercício, da conta de f:undo de sobras dos dividendos annuaes e diff~ridos, pagaveis aos segurados.
4. Propriedades immoveis: discriminaofío dos immoveis, eom indkaç:ín da ~ma loealizaç~o; data c valor da
acquisir,fío; valor na occasião do balanço; renda bruta dur·antf' o anno; dPspczas de reparação, conscrvaçfío ou recon~trucção •lnrantf' o anno; parte occupada pela sociedade e
l'esper.Livo 'alor de J'I'Dda: natureza d~ qualqurrr onus que o
grave, ,~om indir·ação do sen montante. rlata da sua constit.niçiio, época do vencimento o condições do pagamento; área
,. dimcnsõ~>s dos tcncnos (' descripção da" ·C'Onstrucções relaf ivament.e fí.s propriedades adquiridas durante o anno. Com
relação :ís propriedades vemhrlas durante o exercício, serão
tambem declaradas a área c rlimensões dos terrenos e descriptas as construcções, preço e data da venda. (' lucros ou
pnrdas provenientes da operação.
5. Titulas de Ci'cdito: - descripção dos mesmos e das
suas garantias; annos de Yencimento; fórma de pagamento e
(a:xa de ,juros; data o valor de acquisiçãn; valor nominal; valor
do mercado. com as rrs1pec.Livas bases; importancia dos juros
devidos o a incluir no exercicio; indicação dos adquiridos no
ex~rcirio; r~lação dos vendido~ no exercicw, com as indicações
W'Ima referidas e mais o preço e aata da venda.
6. Emprestimos com gm·antia hvpothccaria ou de caução
de apolices da divida publica: - data do emprestimo; data o
ft,rma do vencimento; capital emprestado e fórma df' sua
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amortização-; taxa de Juros; importancia dos juros devidos e
a incluir no exercício; natureza da garantia e descripção dos
respectivos bens; data e custo da acquisicão, bem como o seu
valor na occasião do .balanço; numero e data do registro da
hypoth§ca, com indicação do município e Estado e onde se
acha situado o immovel.
7. Garantias das reservas obrigatorias e do capital: - Inâicacão dos bens que garantem cada uma das reservas obrigatorias e o capital.
8. Cauç(Jes recebidas ou dadas em garantia: - Indicação
das garantias offerecidaR pela socierfnde e relação mim10iosa
e detalhada das recebidas.
9. Contas devedoras e c1'edoras : - Indicação dos nomes
dos devedores e credores, com menção das importancias das
rsepectivas contas e ela ta do seu vrncimcnto, si houver.
§ 1!. As sociefiades deverão declarar especialmente nos
seus balancos:
No activo - emprestimo~ feitos aos segurados sobre as
apolices de seguros; premio~ pnrn~ ~m via dP cobrança c premias puros differidos;
No passivo - reservas das apolices de seguros; reservac;
de annuidades; reservas de outras responsabilidades; seguros
vencidos em exercícios anteriores a pagar; premias pagos
adeantadamente, em deposilo; dividendos annuaes e differidos
c outros lucros vencidos e não pagos; sobras dos dividendos
annuaes a serem distribufdos aos segurados, no C'Xercicio, e sobras dos dividendos differidos aguardando rateio nos c!xercicios
futuros.
§ 2. Nas contas de lucros c perdas deverão ser incluídos
especialmente:
Receita - premios de seguros novos; premios de renovação;
Despeza- apolices sinistradas e pagas no exercício; apolices sinistradas anteriormente e pagas no exercício; valores
de resgate pagos e a pagar no cxer~~icio; dividPndos annuaes,
referentes ao exercício e pagos aos segurados; honorarios de
exame medico.
Art. 104. São considerados como pertencentes a este
ramo os seguros contra accidentes ou outras causas que interessem á vida humana, ou dependam da sua duração, podendo
o Governo exigir das sociedades que pretendam explorai-os,
em relação aos estatutos e planos de operacões, os documentos, taboas e mais esclarecimentos que julgar convenientes,
para base de tacs operações, hem como a instituição das nccessarias reservas .
Art. !05. As sociedades de seguros sobre a vida são obrigadas a fornecer á Inspeotoria de Seguros, quando esta julgar
neccssario, 1para ostudo de ·qna:lquer assu mpt,o que Hws diga
respeito, ou por occasião de exames que ncllas se procedam,
todos os calculos e formulas por ellas usadas nas snas operações, bem como quaesquer outras informações on eselarecimentos.
0
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TITULO 11

Da inspecção e fiscalizaçlo de seguros
CAPITULO I

DA lNSPECTORlA DE REGUROS E SEUS PODERES

Art. 106. A acção fiscal da Inspectoria de Seguros abrangn todas as sociedadrs que operam ou venham a operar em seg·uros no Brasil. Os seus poderes são amplos e comprehendem
os negoeios que se relacionem com as emprezas fiscalizadas,
Jll) tocnnl c á sna org-aniza~ão. funrcionamento e solvabilidade.
Art. 107. O inspPdor de seguros. no exercício das sua4!
ft mcçõrs, pórlc:
a) impôr mullns nM casos dn cont.ravenção deste regul:lmcnlo;
,
b) suspnnder ou impedir operações de seguros, confraria~
:í Jri ou aos estatutos rlc cada sociedade;
c) prover sohre a dissolução da sociedade, quando insolvrnf.e, ou nfío f'XCflll ivPl o seu fim. ou quando incida em actos
il!PgaPs on nor,ivo:.; ao infr·rcssn publico;
d) pl'ovoear. qnanrlo ha.ia fraude. a rrsponsabilidade cri ·
rt1irtal dos arlminislradorf'S 1l:t sociedade;
c) exigir das socicrlades o cumprimento estricto dos esla!ufos sociars 0 rios rrgnlmncntos em vigor, além das medidas,
J'Ntuisições r• rxnmrs fJlln in f cressem ao serviço e aos fins da
I' i se ali Zfl ~fio.
A!'f. 1 OR. E' f nmhem tia r.omretencifl do inspector de seg11ros:
a) tomar r·.onhe.cimento das pretenções das sociedades que
se proponham a operar em seguros e examinar a sua constituição c modo ·dn funccionmnento, planos de operações. possil:ilidadf' de e:x:Ho. idoneidade dos srns incorporadores e conveniencia na sua autorização;
b) drterminar a convocação de assembléas geraes, para
f':1~icneia .das medidas on alvitres suscitados pela fiscalização;
c) fazer lavrar as cartas patentes de autorização, subfwrevcndo-as, antes de encaminhar á assignatura do ministro
d:t l•'azr'IHla;
d) l'r'fJHi~ifar flr~ fJnnesqucr repartições publicas e das au1nritlndrs .indiciarias r administrativas do paiz us informat'fí"~· ti il igPnc ias c mrdidas necrssarial;! ao esclarecimento e
l'f'l'il'Íl'Jli'Ía rb n~walizar~fio.
C:\ PITULO 11
1lA (l!:r. \!'\TZ.\Ç:\0 D:\ INSPF:CTOniA DF: SEGUROS

Art. 100. A Inspecloria de Seguros, incorporada ao quadro

llns l'Pparf ir::õ0s dp Fa:umda r.r-vi da lei n. 2. 083, de 30 de julho
d1• I !111! 1• a !'I. :n r.' decrr,l ns ns. 7. 715!1 de 23 de dezembro do
l'H~sn!o atmo r
di~JlllSir~fír·~ tln

8.208, de 8 de setembro de 1910, rege-se pelas
JWPSPnlr rcg-nlamento.
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Art. i i O. O inspector de seguros será nomeado por d-eoreto do Presidente da Republica e servirá em commissão; porlendo ser escolhido dentre os funccionarios rln Fazrnda que
reunam os requisitos necessarios á investidura.
Art. iH. Os cargos de fiscaes de seguros, delegados rcgionaes, actuario-chefe, actuario, sub-actuario, contador e subcontador, sr.rão considerados em commissão e providos por decreto do Presidente da RepuhJi.ea, rr~pcitados. quanto aos fiscaes c delegados rcgionaes. os direi1 os preexistentes, de effectiYidadc, na fórma da lei n. 2 .083, de 30 de julho de 190~. artigo 37, decreto n. 8.208, de 8 d<• sctemhro de i!HO <' drcrctn
n. -'1.555, dn 10 dn agosto rlf' Hl2~ (t,alwlla~ t•xplirativft~).
Art. 112. Nas Yagas qun sr derrm nos rargos dr fiscaes,
actuarios, •~ontadores e del(•gados n·gionans. srl'i''í.o nnmeada'l
pessoas com tirocínio adminisf raf iYo f' PSJH'<' ialmcntP rompelí'ntes em materia de seguros.
Art. 1:1.3. A Inspectoria dt• Seguros comprehemlt' os seguintes serviços, soh a direc(:iio rlf' 11m inspecfor:
a) serviço de inspeeçã.o;
lJ) serviço f.echnico;
e) srwvi(iO administrai ivn.
Art. 114. O scrvir,n dn inspf'crão Rrt·:'t rlrsnmpPnhndo pelo
Rrguinte pessoal:
.'.?4 fiscaes dr, srguros;
H delegados J'egional's.
O serviço tPchnieo pnr:
1 aetuario-chefp:
1 actuario;
1 sun-actuario:
1 contador;
1 sub-contador.
O serviço administ.rat.ivn por:
f chefe do serviço;
3 primeiros escripturarios;
~~ segundos escripturarios;
2 terceiros escripturarios:
2 quartos escripturarios;
1 archivista.
ParagTapho unico. Haverá mai~ o seg-uint.P pessoal au-

xiliar:

1 portei·ro;
2 dactylogrnphos:
2 contínuos;
2 serventes.
Art. 115. São applicaveis a todos os funccionarios da Insp~ctoria de Seg~ros .as dispo.sições de leis em vigor, que prolHbem os funccwnarws pubbcos de commerciar, se1r procurador de partes, fazer contractos com o Governo, directa ou indirectamente, dirigir bancos, sociedades, rmprezas ou estabeleci...
m~ntos su.bvencionados pelo GoYPrno, f'alvo as exccpçõe:R em
lets especmes.
§ 1.0 E' vedado, especialmenL<', aos funccionarios da Inspectoria de Seguros, ainda que nas horas fóra do expediente
Pstar ao serviço de qualquer sociedade de seguros. como admi.:
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uistrador, consullur. empregado ou auxiliar de qualquer natureza, salvo como delegado da ínspect.oría.
§ 2. E' vedado. outrosim, aos funecionarios da Inspcctot•ia o exercício da advoeacia em causas fiscaes, de seguros e em
quaesqucr outras em que forem interessadas as sociedades de
seguros, seus gestores ou representantes.
Art. 116. Os ftllli'·Cionarios da Inspectoria de Seguros
perceberão os vencimentos constantes da tabella annexa a este
regulamento.
0

CAPITULO III
D.\S Xl''l'H!BüliJÔES

..\.rL 117 . . \o in::;pcelor de seguros compdc, além das altrilmicões constantes dos ads. 107 e 108 dm;t.e regulamento:
1, dirigi!' a rrparliçüt~, cl1~ aecõt·clo I'Uirt <ts prcscnlrs disrnsi,.:.ões P leis ''Ill Yigor;
,
·!, apt·~>~Pn(al', annualuwnlP, ao mini:slro da Fa:wnda, o relalnrio dos serviços rfllativos ao anno anterior. Nesse relatorio
forneeerá da,Jos eslatistiCLlS c mappas detalhado.:;. que proporeionem dcrw~nlos para se aquilatar do desenvolvimento das
operações do i'cguros, da garanLia e regularidade do funccionamcnt.o das sociedades. do empeego dos capilacs c reservas,
e prestará quacsqucr outro::; esclarccimcnto:s sobre a situacã;J
economica elas mesmas ;;;ociedadcs;
3, aprcfW11tar ao ministro da Fazenda o or·;amento das
despe~as da tepartição pat·a cada exerci cio;
4, fazor organizar e assignar a folha de pagamento d0s
funccionarios;
5, cstabelf~,(·.cr n modo de eseripturacão e o modelo dos li.
vros da repartição, abrir, rubricar r. encerrar os mesmos;
6, toma1· toda~ as providencias e adoptar as mEdidas que
,julgar nPcessaria,;; ao cxifo da fiscalizar:ão, representando ao
ministro da Faz,·nda sobrn os easos omissos t~ propondo :1-;
modificações que a pl'atica e u cxpcriencia dictarem;
7, despachar ou cmiU.ir parecer sobre os requerimentos e
quaesquer rJ.oerrmciJt(lS da~ ~ociedades dP seguros c dar-lh2.'i
conveniente dc::>tino;
8, ordenar rt inscripção ~~ o registro das <L<Htas patentes,
dos estatuto~ u tk tptaesqucr outros doeumcntos das sociedad;~s
de seguros;
9, fazer e.xJpoJir n assiguar as guias vara. os: de.positos de
garantia e pal'a recolhimento das mult.as 'lUC impuzer por infracções rr-gulament.ares:
10, fazer ~~xpcdit· o;, avisos para rcelamaçõcs sobre levau·
tamení.o d1• depositos n rr•servas, fusão ou cncampação de S'J ..
l'icdades r• l.ransfcreneia. dr~ operações de scg11ro;-;;
H, visar os pedidos do matc~rial necessario ii repartição
r~ ordenar as despezas de l)rompto pagamento;
12, assig-nar toda a rorrcspondencia official e as certidõe"
depois de subseriptas pelo func.cionario que as passar;
'
1:3, exereer fi~calização sobre as sociedades que cslivcrelll
runcc.ionando, exigindo os neccssarios dados e esclarecimentos
c verificando si as operações estão de conformidade com as
loh; e rpgulamentns rm vigor e com os estatutos sociaes, im.
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pondo -ihes as penas de sua attribuição c fazendo lavrar 03
respectivos autos de infraccão;
1i, notificar as sociedades de s.cguros para reintegração ou
reforço dos valores estabelecidos por lei e dos capitaes e I'u ·
servas porventura desfalcados ou insufficientes;
15, examinar ou fazer examinar, :pelo menos de tr.es em
Ires aunos, :por fnnccionarios especialmente designados, as
condicõe.s financeiras de todas as sociedades autorizadas :1.
operat· uo Lerritorio brasileiro, sua capacidade para solver as
rosponsabilidades assumidas e os methodos do adn1inistração
adovlwlof', tomando, em seguida, as )providencias da sua alçada
c propondo ao ministro da Fazenda as que não forem de sua.
competencia;
1G, escolher, no quadro das repartições de Fazenda, um
see-rcLario para seu g:ahinPI t'. t·om a gralificaçfío a que I i ver
direito;
17, distribuir pPlos fiscaes de seguros, para que as fiscalizem, as soeirdades que ftme1·ionam na Capital Federal, bem
eomo os rcspcetivos processos on qnaesqucr papeis, para CJIJO
sobre elfos emittam parecer, o desigud-os para diligeneias, ;w
1•isfr·icto Federal e nos Esf ado~:
18. disiribuit· o expedienlc c quaesquer uut.ros papeis kO
dtefe do serviço administrativo, ao actuario cbel'e c ao COit··
ladnr. para que sejam devidamente informados;
19, transferir os delegados rcgionaes, quando as;:;im o ex;-~
gir n serviço publiro;
20, admoestar, rt•prchondrr e suspender, .tll"~ H> dias, qual .
qut•t· fnnr-cionario da. J't'lpartiçiin prfl!pondo ao rninisl.ro da l;'az<•nda quaesquer outras penas que excedam essa attribuição;
21. designar, drntre os fnnccionarios da Inspectoria, na
falta ou impedimento de qnalqner delles, quem o substitua
provisoriamente, dando logo pn r·f c desse acf o ao ministro da
Fazenda;
22, organizar e submel f. or á approvação do ministro da
F nzenda, por intermedio da Directoria Geral do '!'besouro Nacional, o regimento interno da repartição, no qual serfio cspecificadas as atfribni(:õcs do todos os funccionario:.:;, ~ rlh·i~:Jq
rio serviço c o modo de ser este desempenhado;
23, orientar a execução de todos os serviços affectos á npartição, principalmente a fisralização preventiva das socicd:J.des de seguros, a cujos representantns Olt rliredores prestaná, com a possivel rapidez, verbalmente ou por cscript.J,
todas as informacões nece.ssarias;
24, encerrar o livro do prt•sença dos fiscacs c do pesso 1l
tcchniM.
Paragrapho unico. O inspccfor de seguros, nas ~uns fallas ou imprrlirnentos oecasiona1~s. set'ú subst.ifuido pelo chefe
qo serviço administrativo, cabendo-lhe, nos casos de interrupção mais demorada ou de Hcenca, propor ao ministro da
Fazenda o provimento interino do cargo.
Art. 118. Compete ao secretario: auxiliar ao inspector d\3
seguros no exercício de suas funcções. cuidando do procesr:o
preparntorio das deliberações quo ellc lenh~ dr tomar'.
Art. H 9. Aos fiscaes de seguros compete:
1, fiscalizar as .sociedades de seguros qne !h0s ~ejam dis.
tribuida~ pelo inspcctor;
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2, verificar, de accônlo com as insti·ucções, vcrbacs ou
escriptas, do inspcctor, si as sociedades cumprem fielmento
as dispu~iç·õcs de leis o regulamentos e as ordens que lhe~
disserem respeito, dando, ao mesmo inspootor, conhecimento
immediato das faltas e irregularidades que encontrarem;
3, orienta;r as sociedades sobre o exacto cumprimento dcs~es disp-ositivos;
!t, dar parecer em todos os processos c informar os paJlOI:; que lhes forem distribnidos pelo inspector salientando aíi
HTegularidades encontradas e propondo as medidas quo julgarem necessarias;
G, desempenhar qualquer diligencia que lhes seja deter-.
Jllin::ala pelo mspcctor;
6, authenUcar o~ livros de registro das so0iedades de se·;~urus.

Paragrapho unico. Os iiscaes de seguros são obrigados o
t·umparoccr dial'iamente á repartição, dentro das hora~ do ex:pcdiPnte. para h1mur conhecimento do serviro que lhes for
d isLribu iuo pelo inspector, independentemente da fiscalizaç:i.o
t:xtcrna que lhes compete, a não ser que esta se torne incompa ti \'l.)l com tal assiduidade, a juizo do inspector. Os fisca·J<:;
ror11provarão a sua frequcncia a1ssignando o livro de presença.
Art. 120. Ao acLuario-chefe incumbe:
1, realizar todas as diligencias, verificações c exames teelln i t:.os rola ti vos ás sociedades de seguros;
2, rever, pelo menos, quinquennalmente, todas as tabellas
do premios e taboas de mortalidade, adoptadas no paiz, pelas
~ociedades de seguros de vida;
3, verificar si as reservas de seguros de vida guardam a
nccessaria relação mathematica com as responsabilidades provenientes do total dos seguros em vigor, o si estão applicada~
na f(ír'n'3 prevista neste regulamento;
.'J, vcrifiear, prriodic:nnente, a avaliação de fim de excrrii'in dns npoliccs de seguros de vida;
5, verificar si as tabellas de premias e contribuições se
eJu·oHI.ram
mal,hematicamentc calculooas para responderem
pelos riscos e· compromissos assumidos;
6, elaborar as bases e elementos technio::>s qne forem necessarios para as instrucções complementares cspeciaes quo
lwuverem de ser expedidas;
7, desempenhar qu:::lqncr diligencia que lhe seja deter...
minada pelo inspector;
8, fazer informar pelo actuario e sub-actuario os papei~
que lhe forem distribuídos pelo inspector, dando em soguiJa
::-·0u parecer sobro os mesm(•S;
9, organizar as estatísticas technicas;
10, fornecer ao inspector todos os dados necessarios á
clabol'ação do rclatorio annual;
11, estudar c dar parecer sobre todos os planos, mcthodos
do calculo, formulas, bases. taxas de juros, quadros o tarifas
apresentados á approYação do Governo.
Parngrapho nnico. O ar lua rio-chefe será auxiliado pefo
aduario u p1•lu ~11b-ncluariu, que ficarão sob a sua dirccçãp_
imrnediata.
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ArL 121. Incumbe au eontauor:
1, examinar a fôrma de organização dos Jmlan~,;o~ das tiociedades de seguros, bem como as contas de lucros e perda~;,
providenciando para que obedeçam ao estatuído neste regulamento e aos modelos adaptados pela Inspectoria;
2, proceder ao exam.e da livros e dizer sobre os balauç·o . ~
o contas dU·S sociedades, estudar relatorios c mais papeis qne
lhe sejam distribuídos pelo inspcctor, pl'opondo todas as medidas, inclusive as de ordem. l'P!JlJ'{~ssiva, !JUe julgar lli'CCS3arias para a fiel uhser·vancia da-.; JPis, do;;; rrgnlamm1Los e dos
estaJutos;
:3, Yerificat• a. exadidão ~~~~s IIH'Iil11do:' dn I'SCl'ÍlJfur:H.:iío da,
sociedades do seguros;
4, apurar annualmente, ~ scmrH'I~ que :-:~. tornar· p1·ecisu, !l
exacta o effectiva obscrv'ancia Llo disvuslu neste rc·gul:l!P.cnto
sobre o emprego da.s reservas;
5, desempenhar qualquer rliligPlWia que llw se.it~ rlctcr~
minada pelo inspector;
·6, veri.fiear si as rt'Sl'l'\a:; (' 11 ,·.a:pif.al da:-i ('lltpn'zas oslã11
devidamentl~ consti tu idos e appl ieados na l'(írtwt d1'sfc• regulanwnto;
7, organizar a~. psf ntist;r.as de r·onlahil idade.
Pu.rag-rnplto 11nieo. O eonraclor st~r;í auxiliaLiu lH'I11 su!J ..
contador, que ficará sob a sua i mmediata dü·(•er:ão.
Art. 122. O actuario-cltcfe c o eontador apresenlarãu,
annualmcntn, ao inspcctor, o~· quat.lrus estati31.icos de t.orlas :1s
operações de segUJ'üS realizadas pelas sociedadPs autorizada:;
a operar no territorio bra,sileiro, acompanhados das necessarias observações.
Art. i23. Salvo permi,ssão especial do inspector, tiUe at.tenderá (te; necessidades do serviço externo de inspecção e n_,,_
calização da.s sociedades, o actuario-chefc, o actuario, P subactuario, o contador e o sub-contador são obrigados a com-parecer diariamcnrl_c ú repartição para tmrarcm conhecimento
do serviço quu llll's l'õr distribuiüo, assignando r1 liv-l'O rln
vrersenç.a, quo sed f~ncerrado velo inS1IH~ctor.
Art. 1'2·'1. Ao ehefe do servir:;J administrativo r~uwpde:
t 0 , organizar e trazer em ui a. u :;ervü;.u sob a sua tlirec({ãt';
2", abrir o encerrar, :í. hora regrilamrntar, o ponto dos
funccionarios . sob a sua chefia, inclusivo os dactylographo:-;;
3°, fazer informar, pelos referidos funücionarios, os pa-peis que lhe forem distribuídos pelo inspeetor n dar ~obre
os mesmos o seu parecer;
!!0 , fazer executa,. n eXJp·edienfe da. reparti(:.ão;
5°. Jazer levantar o:; quadros c lllappas qur· não l.i \ erenr
e<t :·aeLcr technico e reunir os dados Jl('el'ssal'ios .para r1::; relatorios annuacs ua Iuspectoria.
Art. 125. Aos. escri1pl~urarios r:om,pote, segunuo a un..lelll e
determinação do SCl'VÍI.,~O, f~XOCUtar OS f.ra1Jalhos ljUn lhes forem distribuídos pelo ehef.e P. de aeci\rdo r·rFn as insLrur~r:i'il·:.;
constantes do reg-imento inter ao.
Art. 126. Ao arehivista ineumlJe !.1~1" soL sua. guarda Ludos os processos· remettidos ao archivó, fazer as juntadas ordenadas pelo inspector, attender ás requisiçf>es de processos,
feitas por escripto, por qualquer funccionario. com P visto
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do respectivo che-fe e escriptura'r os cartões de
processos archivados.

!''.!SUmo

dos

Art. 127. Incumbe ao porteiro:
1o abrir uma hora antes da marcada para o comeÇo dos
trabalhos, e' fechar, depois de findo o expediente, as portas
do edificio da lnspectoria;
2°, prover ao asseio da repartição, á con::ervacão dos moveis e mais objectos nella existentes, dos quaes tomará conta
por meio de inventarw, sendo o responsavot pela guarda dos
mesmos e dos livros e papeis;
3°, fazer chegar ao destino os processos, officios c mais
papeis entregues na portaria;
4(), ·entregar, mediante recibo em protoc-ollo especial, ao3
respectivos funccionarios, os processos e paJ,eis fJUe .lhes forem distr·ibmdos;
5°, abrir e encerrJr o ponto dos continuos c serventes;
6°, manter a ordem no r.ecint.o da rcpar·tição, requerendo
ao inS~peclor as medidas que se tornarem nccessarias para tal
fim;
1orestar mens3Jlmente, conta da 3d)plicação das quantias
que receber para as deis,pezas meuda.s c de expediente da repartição, documentando o emprego das que excederem de
dez wil réis e relacionando as demais;
so, fazer, por intermedio dos continuas, &S notificações e
mais diligencias ordenadas pelo inspector, passando as certidões devidas, que terão fé publica;
9°, evitar o extravio dos livros, papeis e demais objectos
da repartição.
Paragrapho uni co._ O inspector designará um dos continuas para substituir o porteiro nos seus impedimentos, tempararias ou occasionaes, e para auxiliai-o em todos os serviços da portaria.
Art. 128. O expediente da Inspectoria de Seguros começará ás dez horas e terminará ás dezeseis. podendo ser nrorogado sempre que o exija a conveniencia do serviço. Os continuas e ~erventcs deverão comparecer uma hora antes da mar-1
cada para o inicio dos trabalhos, só podendo retirar-se depois da terminação destes e com permtssãQ do porteiro.
Art. 129. A accão fiscalizadora da Inspectoria de Seguros
s1~rá an tono ma e independente das demais repartições do Ministerio da Fazenda. Não obstante, poderão alguns actos de
:t'iscalização ser commettidos nos Estados, com prévia autorização do ministro, a funccionarios das delegacias fiscaes, de
accôrdo com os respectivos delegados.
Art. 130. Todos os funccionarios da Iw:pectoria de Seguros são obrigados a guardar rigoroso sigillo ácerca dos assumptos de caracter reservado de que tomarem conhecimento
no exercício de suas funcções, sob pena de suspensão ou demissão, esta mediante processo, consoante a gravidade da falta,
al<;m de que prcccitúa I) artigo 19'2 do Codigo Penal.
/
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CAPITULO IV
DO REGTMEN REPRESSIVO

Art. 131. Além das penas em que possam incorrer, pela
violação das leis penaes e fiscaes, aE sociedade::; de seguros,
nacionaes e estrangeiras, ficarão ainda sujeitas ás seguintes
penalidades administrativas :
1•, as que directamente, ou por interposta pessoa, firma
commercial ou sociedade, se propuzerem a realizar, pur meio
de annuncios ou prospectos, ou realizarem contractos, de seguros ou rei:eguros de qualquer natureza, interessando pessoas e cousas existentes no Brasil, sem que tenham obtido a
carta patente de autorização para operar, á multa de 5 :000$.
no primeiro caso, e á de 1 :000$ por contracto feito, no segundo, elevando-se esta ultima importancia á 5 :000$ na rcincidencia c respondendo solidariamente pela satisfação das
multas os interessados nas puhl iea~~üeE ou intermediarias na
operação feita;
2n, as que, embora autorizadas, fizerem seguros antes da
approvação dos rm;.pectivos planos, Labellas, taboas, mcthodos
de calculo, taxas, tarifas c modelos de apolice!-1, á multa de
1:000$ a 2:000$ c na reincidencia á suspensão da carta patente:
3•, as que se recusarem submetter-se a qualquer acto de
fiscalização, confo1:me os regulamentos, notadamente na omissão de informações com o intuito de illndir a fiscalização, na
falta de fornecunenlo de relatorios, balançoE c contas, cstatisticas, e quaesquer documentos exigidos pela Inspectoria c
na recusa ao exame da escripturação c dos registros ohrigatorio~, á multa de 1 :000$ a 5 :000$; c, na reincidcncia, ú suc>pensão da autorização para fnnccionar;
4•, as que fizerem dPclarar:ões inverídicas c dissimulaCÕPS frantlnlentas, ,qurr nos r·r~~latol'ios. halarH;o~. contas 0. documentos apresentados á Inspref o ria, quer nas informações
que esta lhes requisitar, á multa de 5 :000$ a I O: 000$. além
da su~prnsão da carta paü,ntc, .ou cassa(·ão da auforizat.:iio para
funccionar, conforme a gravidade da falta;
5•, as que espalharem prospectos, publicarem annnnciM,
expedirem circulares ou fizerem outraR publicaçõPs que contenham affirmativas ou informações contrarias ás lei;; on ao~
seus estatutos e planos, ou que possam induzir alguem em erre.
quer Eobre a verdadeira natureza e importancia real das operações, quer sobre o alcance da fiscalização a que estiverem
obrigadas. á multa dü 3:000$ a 5:000$ c, na reincidencia. á
suspensão da carta patente:
Gn, as 'QUe não 'cnmpletar,e.m, 'dlrmtro do prazo improrogavel de sessenta dias, depois da notificação da Inspectoria. a
caução in.!cial desfalcada por qualquer dos factos previsf os
nas leis c ,regulamentos em vigor, á su8fPensão imrnediata da
·carta !Patente, até a prova da integralização do deposito;
7•, as que deixarem de effcctnar o reseguro a que são
obrig-ada~ de conformidade com este regulamento, á multa de
10 % sobre o valor das in~pürfancias nãn resegnra.das, c á
suspensão da carta 1pate,ntc se não fizerrm o rr.:::;Pgtu'o devido
dentro do prazo que lhes fur notificado;
SR. as que emittirem apoliccP em termos diversos da proposta acccita, quanto ás vantagens offcrccidas ao segurado e
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ás condições geraes do contracto 1 exigidas por este regulamento e pelas lei~ em vigor, á multa de 5:000$ a 10:000$ além
da suspensão da ("art.a patente e cassação da autorização para
funccionar. conforme a gravidade da falta.
Art. 132. Quaesquer outras contravenções deste regulamento, não especifieadas, como tambem infracçõe~ outras a
leis, decretos e estatutos sociaes, serão punida~ com a multa de
1 :000$ a 5:000$, conforme a gravidade da infracção
além da susnrnsão ela carta patente, a juizo do· inspector de
seguros.
Art. 133. A w~ssoa, firma commercial ou sociedade que,
por conta propria ou de outreni, tomar parte em operações
de seguros 11ll rrsrgnros. de qnalquer natureza, interessando
r;ossoas ou cnusas r•xistrnl t•s no Brasil, contrm}tatlas clircctanwnte no cslrangeiro, com syndiratos, companhias, sociedades
nn quaesqurr entidades, incorrerá na multa de 30 % do valor
nominal da apolice ou obrig'ação, 011 da quantia declarada em
qualquer documento particular ou termo judicial relativo ás
rrsponsabilidades nssmnidas.
Paragrnpl1r, 1111 ico. Quanrlo na infraccfio for pnrte alguma
r;ncierJadc autorizada a opcl'at' no paiz scr-l•lte-ha immediatamente sm:;p0nsa n carta pnfPnLe r, em set:rnida, cassada a autorização 11HI'a l'mH'c.ionar. nlr'm das mulfa<:; flJ'('Yisfas nr~{e
artigo.
Art. 131. Ri t> insprclor dr srguros, em Yirf.udr de. exame
na~ 'sociedades ou dr documen!os por ellas apresentado~. verificar que qualquer sociedade de seguros se acha em má situação financeira ou na imminPncia de não poder realizar os
rompromisso~ assumidos, p0derá obrigai-a a reduzir despeza~,
rPalizar mais eapif:1l, angmrnfar o cxisfrnlr. infrgrailizar as
rrsf'ryas. rrsrgurar ns risros e não emittir JJovas apolices.
§ 1. o Si a socirdnrle não se conformar com as det.erminar,õr~ quo Uw fnrcm f0itas. \f) ela Jn~tH•ef oria. ou
d·eixar de
exem1fal-as nos pr:1zos marcados nas notificações que receber,
srr-1he-1Ja imrncd ia f amrnf e suspensa a carta patente e em
~r~uidn <'assada a antorização para fnnrcionar.
~ ~.o Para VCl'ifir.~çfío da situação financeira das sociedades de suguros. podrr:í a Jnspectoria exigir que riJas levantem
flalanços exf:ram·dinarios c organizem contas de lucros c perda~, na conformidarln dcsf e rrgnlamento.
Art. 135. Rer:í. suspensa a carta patentr c. em seguida,
ra~sada a autorizo.çãn T1:11'a fnnccinnar, a10m dos casos já preYi"'fns. :í. sorirrlncle qur:
J • o Não completar on rdorcar ns rlerosi fos r rPsrrvas, ou
não applicar dcvidamrnLe as imporfanria~ respccf.ivas nos
p1'1ZOS mareados f'. nos Lermos que li1r furem fixados e111 nof. ifir·at.;ão eSJH'CÍfl J:
2. o Nfto se ronfoemar. nos prazos desig-nado.~ com as disposições das leis, dos regulamentos e dos estatutos ou deixar de
observar' os tPlanos. bases, taboas, tahellas e tarifas approvadas
, para as suas onrrar,Õ€'~.
3.0 A que não flmift.ir apoliccs ifcnfro dr um anno da experli~:flo <f a c art.<~ na f fmt~.
4. o A que não realizar. dentro de dons annos, dous fcrç.os
do canif.aJ of"' rf"'';;nnnsahilidade .
.Art. 1:lô. São rrc;nnnsavris r•clar:: ppnalidadcs applicarla~
:'ts sociedades e~f.ranp-riras os seus representantes on agentes
~rn'nrs para o Brasil.
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Art. 137. Pelas multas, assim como por todos os actos
prat.icadoa pe}as sociedades, não auto~izada8, ~uas. suocursaes,
fil,aes, agencias ou representantes, fiCam solidariamente responsaveis as pessoas que p.romoverem ou tomarem parte n~
sua organização, direcçã.o ou gerencia, bem como em suas delibel'ações 'art. 2''. § 1o, da lei n. L 083, de 22 de agosto de
1860; Cod igo 1Givil, ant. 20, 1paragra,pho unico, da Introducção e
nrL 20 § 1°, da Parte Ge.ral).
Art. 138. Quando, em um mrsmo processo, se comprovar
contra determinada sociedade o concurso do varias infracçõe'J
s:ia mnsma natureza, impor-sr-lhe-ha, de nma só vez, a rena
de mnilta mais elevada, ·COm o augmento da srxfa parle.
Art. 13!l. A suspensão .da rarta patente dar-sr-•lla lP'Or
meio de acto do inspect.or, notificado á interessada e publicado no Diario Official da União, e durará até que a m~sma
autoridade a fnç:1 cessar, á vista da prova de nãrJ haver mair,
infracção.
Esse acto será ~empre snbmetfi.Jo, ''·"m cffeito 8uspcn~ivo, á approvação do minislro da Fa7.rn:h.
·Paragrrupho unic-o. A autorização será •cassada mediante
dec.rcto do .Presidente da fiepublica, publicado no Diario 0{ticial, d·J, Tlni::k.
Art. 140. As infracções srrão verificada~ e punid:t<; medianl ~ IPTnces.so ariministrativo, que f erá por base o auto, a re·-nresrntacão, o r·rlaforio, a rlrnuneia, ou outro qualqurr mrio
hahil.
Ar L 1 H. Os processos serão pre~entr~s ao inspcctnr de
seguros, que mandará intimar a sociedade, no prazo marcado,
nunca menor rle oito ·flias, ,nNn maior dP' vintf'. a allrgar o
qne entender a bem dos scns direitos. ~1(}b pm1a Jt~ revelia.
§ 1. 'A intimação 1para defesa será ·feita na pessoa do
infractor ou do seu dirr.r,tor ou representante quando se tratar
nr. sncierlanc. nu nnr erlita] com () praz0 rlc t5 aias pnhlieano
no Diario Official, da União, 110 caso de auscnria mn parte
ince ri a ou logar não sabido.
§ 2. o Deeorrino ·o prazo c não comparecendo a lhll'te, Stl
birá o proorsso a julgamento, depois de certificada a r!:velia.
Art. 1 12. Apl'esentada a defesa, nara a qual ttJrlo~ os
meios serfio facultados. della terão vis! a o denunciantr· da infracção e o fiscal de seguros a quem esteja affer.ta a fiscalização da sociedade denunciada.
~ ·1. Quando o nennnrianlr for nm nartieular e não disser,
no prazo dr 1 O dias. sohrr a rlrfrsa, o fll'ocrs:::o prnsegnid, não
ohstanlr, os srus ulfrriorPs trnnos.
·
~ ~.o Sllhinflo o nroccsso a julgamrnto do in~pecfor, poderá este, drnfro de oito dia~. nctrrminar a.~ niligrncias necessnrias, r, no nrazn maximo tJp Yinlr dias. p1·ofPrir:í. a sna decisão, in1pondo a prnalidadr rm qur~ tiver i11corrido o conlraventor nu julgando irnnroer'rlrnfr o auf, nu dPnuncia.
~ 3."' Dessa decisão será intimada a pnrtr', na fórma do
3rtign anf rrior.
Art. U3. Cahc rf'Cllr~o volunlario, on e:r-n{ficin, para o
ministro 'da IFaz,f',nda, .das, dcc.isõrs da Insprctoria sobre a materia dnstc capitulo.
§ 1 . o O recurso voluntnrio será interposto dentro do prazo
de quinze rlias da da fa da infimar:ão do despacho á parte interessada.
0
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§ 2. o O recurso e.:c-officio, ou necessario, será interposto
no proprio act.o que julgar improcedente a infraccão.
Art. 1 H. Perempto ou julgado improcedente o recurso,
o infract.or será intimado, pela fórma prevista nos artigos an1crwres, para, no prazo irnprorogavel de oito dias, dar cumprimento á der,isão passada em julgado.
Si não o fizer, a Inspectoria providenciará,· sem demora,
para tornar effediYa a pena, officiando á r~partição competente, para ·QUe seja deduzida a importancia da muna, do deposito de garantia inicial, o qual será integralizado nos termos
e pPia fórma rlcl rrminada neste regulamento.
Paragrapho uni co. Os recursos contra imposi~.:ão de multas serão acompanharias do eonhecirncnfo do doposito das respectivas impor! mH'ins, no Thesouro Nacional, quando as pes~oas nmll a das não ti vcrc•m caução sufficicnte nos cofres publicas.
Art. 14~. ~\R nmltas comminadas neste regulamento serão
recolhidas ;ís r eparf içõcs competentes, dentro de oito dias,
contados ela dafa da notificarão ao representante legal da soclr.>dade, soh pena de serem deduzidas da caução existente no
Thesouso Nacional, a qual deverá ser integralizada dentro de
quinze dias. Nfio havendo caução, a cobrança será feita judicmlnwntr.
Art. 11ô. A me fade da multa imposta por infraccão deste
regulamr.nf n S0l'êÍ, nnpois de effcetivado o sr.u rr,colhimento
aos cnfrrs pnhlicoR, artjudir~ada ao funccional'io ou ao particnlar qtw a tivPr dpnunciado.
Art. 1 n. No caso ri e ser verificada qualquer infraccão
das Iois JWnnrR, n p!'Occsso. em original on por copia, será enviado á Prnf·uradorin da Hrpublica, para os fins de direito.
Art. f.í8. F.ntrará em liquidação a sociedade que fôr di88nlvida nos casos da legislação vigente, bem assim qnando Ih~
fôr cassada a autorização para operar.
Art. 149. Não será permittido ás sociedades. do fórma
anonyma. fazer no-vo::: seguros, quando o ~eu eapital esteja
representado no acf ivo vor menos de 50 % de valores realizaveis em dinheiro. r., ~(·ndo mutuas, estes valores sojam
infPl'ÍOJ'PS <ÍS I'CSf'J'Va.".

TITULO III

Disposições geraes e transitarias
CA PI'l'ULO I
DJSPOSlÇÕES (;EH.\E9

Art. 150. As sociedades seguradora:; ficam rc:spunsaveis

JlPla cxaet idfio do pag-amcn lo de

f odos os impostos
devidos
pr•las suas operações. appondo nns seus contract.os, apolices e
l'ecibos de renovac;:ão os sellos respectivos, de conformidade
ec..m as leis e decretos vigentes.
Art.. 151. As sodedades de seguros deverão inserir nos
seus contraclos, documentos, annuncios e prospectos a cifra,
com exactidão, do seu capital social, subscripto e realizado.
Todas 38 indica(,'õcs que forneçam devem s~r precisae e re_ae3.
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Art. 152. Os funccionarios da Inspectoria quando, por determinação do inspector, houverem de se ausentar da capital
da Rcpublica, ou dos Jogares da séde de sua residencia official, em diligencias ou inspecções attinentes ao serviço de
fj:-ealização, terão transporte gratuito e direito a perceber
uma diaria ou ajuda de custo, arbitrada pelo inspector c ap ..
pnvacla pelo ministro da Fazenda.
Paragrapho unico. Essas despezas correrão por conta da
Yerba "Eventuaes" do rrhesouro Nacional e serão estimadas,
approximadamcnte, pelo inspector de seguros, no comrço de
enda exercício, afim de que o ministro mande anartar a qua.ntia julgada neccssaria, quando não haja verba especial.
Art. 153. Os funccionarios da Inspectoria, em diligencia
nu inspecção fóra da Capital Federal, podcr&.o directamentR
requisitar passagens, dentro do perimelro da zona que tiverem de inspeccioJJai', independentemente de autoeização dn
inspcdor, perante quem. todavia, justifiearão ns mofivos de
tal rNJuisicfío. Essa fn,[';Uldadc (~ exfPnsiva aos dPh~gadns rrgionaes, para inspcecionarem as so1\iPdadcs c ag<'ncia~ r·nnJJll'PlJPndidas na eircurnscriilÇflo qtw Ilu~s eompetc.
Art. 154. O insf)cctor de seguros. o~ dcl~~gados J'egionacs,
os fiscacs de seguros e demais funecionario.':l da Inspectoria,
no desempenho das suas funcçõe~. terão direito a franquia
JWstal ~ telcgraphica para corrtcspondencia '<.io SCI'viço de
fi:-:t:alização.
Art. 155. A Inspectoria de Seguros fornecerá ás sociedades de seguros todos os modelos de balanços, contaS! de
lucros e perdas, demonstrações, mappas e quadros qne as
mesmas deverão apres·entar, assim como a fórma dos J ivros
rios regist.Pos que deverão ter·, podendo alterai-os, quando julgar convcnienfe.
Art. f 56. As sociedades de seguros terrestres e marítimos, submefterão á approvação do inspeclor de s·egnros as
snas tarifas minimas de premi os.
Art. 157. As sociedades são ohrigndas a fornecer aos segurados ou bencficiarios, que o solicitarem, qualquer via da
apolice 1emitti·da a seu favor, ou da minuta da proposkt respcel iva, pagando os interessados as dPspczas Ilf'cessarias.
Art. 158. Na apuração do aclivo admissiYcl das sociedades de seguros não devem ser compufarloS': os saldos das C(ml.as de agente~. corretores, banqueiros e outros intermediarias,
quando de cxel'cicios anf.p,riores; lcttras ·e promi~sol'i::~s veneidas e não pagas; debitos s:nh g-aranl ia pessoal; n:; excesso:-1
de valores rio balanço sohre os dtl nwrcado: despezas de insf a Ilação; a depreciação dos moveis e utensílios e, em geral,
todos os saldos de contas que não rc.prcsentcm valor rcalizaveJ no momento da apuração.
Art. f5Ui. O anno financeiro das sociedades deverá eoin~
cidir com o anno civiJ.
Art. 160. A lnspectoria de Seguros promoverá a rPtm ifí (\
dos directores e representantes das sociedades auforizndas a
operar no ferritorio brasileiro em seguro~ terredrAR o marifi.mo~ afim de 'l'fUe sejam lanearlM M hPt.~e~ parft fl!dop(')§o d!
uma tarifa de prem'ios r· do f~lf)l) da «apol ier• brasilcirà'>,
communs a todas as sociedades.
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eAPITULO H
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS

Art. 161. Na parte que diz respe.ito á ,realiz&ção de capitaes e á constituição tde resC'rvas, este regulamento entrará
em vigor, para . toda e qualquer sociedade já autorizada a
funccionar no territori-o brasileiro, tr.es mezes depois da data
da sua publicação. Os demais dispositivos começarão a ,vigorar 6U dias após aquella data.
,
Art. 1 G::!. A '3 soe iodades de seguros, nacionaes ou estrang·eiras, que não quizercm submctter-se integralmente ao
· 'presentn regulamento, deverão proceder á immediata liquidação das suas operações, dando ao Governo, por intermedio
da Jnspr~ntoria de Seguros, no prazo impmrogavel df~ sessenta
flias, contados da dala da publicação desf.e dr•crofo no Diario
Official da União, eonhcciment.o da sna. drcisã.o. SPr-lhes-ha
cassada a aufol'izaefio para operar no BI'asil.
Art. Hi::J. As 'suderlades estrangeiras qnf' ainda não tiverem eonsl i tuidn e empregado no Brasil resr.•rvas de contingenria, poderão o:fferP·r~c,· um deposito snpplementar, que
1 irarú Iltl Thc~o11ro Naeional ou na delr:-pacia do mesmo em
Londrcs, para sobre elle sPr tambem càieulado o limite de
risco isolado. Esse deposito, porém, nãf.~ i~.entará as socied)ades da consti tnição das reservas. previstas neste regulamento pam ~aranfia das uvcrações rcalindas na vigencia dos
seus dispositivos.
Art. JG4. 1\s aduar•s ri' servas estatutarias, de previticnria ou de contingeneia, qtw as sociedades rnanteem em virtude do lr•,is. rPgulamnnfos, dcc.rctos dn autorização, aPIP'fOvação de c':l a tu tos ou suas alterações, passarão a crmstituir
n rPscna rl<~ eonfingencia dr~ que !rala o ar-t. ~'?: n. 2, deste
l'~'.!.!lllamento.

At·t. 1G!J. As socir'rladPs dn seguro.:; são ohrigadar:~, no
prazo de noYcnfa dias, contados da dat.a da publicação deste
reg·uJamrnto no Diario Officia.l da TTnião, a -submetter á apyrovação da Tn~rwrtoria de Seguros os modelos das apolice3
;:;cgundo as JH'eSPlllcs disposições.
Art. 16ô. As socicdadcs de seguros sobre a vida deverão iniciar ~ eseripturação do registro de carga e descarga
das ~uas rnsponsabilidad~·s, com a declaração do Ic.vantamento
feito na oee8siiio.
Ar f. 1ri7. O Governo nomear<\ uma com missão especial,
de qnc far·:i pari r~. o adnario-chefe rla lnspcctoria de Se·guros,
para cshrd'J do padt'üo minimo de solvahilidadc das sociedader,
de seguro •nl1rP a Yida humana, . afim de -q1w scjam cstabe
ll•cidas uma tahna brasileira de mortal idade c uma tabella
de rendas que subslitnam, sem prrjui7o das garantias do~
grgurados, a:-. IH1scs previstas no art. 88 deste regulamento.
Art.. 1G8. O Governo podrrú expedi!'. opport.unamente a~
insti~ur<;:íies crlrnplenlrn ta.res q1w se tornart>m nPcessarias á
bôa cxccu~~fío do j)J'rs<•n1 f' J'Pgulamcnto.
Art. ·(()9. Fir·am s11pprimidos os Jngarcq de um fisrnl
de seguros, um terreiro r· dous quartm:, esrripturarios da
Inspcetoria P um fiel addido da Caixa de Conversão.
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§ Lo E' effectivado _no logar de actuario-chefe o fiscai
de seguros que já o exerce, re~peitados os seus direitos, do
accôrdo com a lei n. 2.083, de 30 de julho de 1909, art. 37,
decreto .n. 8.208, de 8 de setembro de 1910, e tabellas explicativas do Ministerio da Fazenda.
§ 2. Será aproveitado no cargo de contador, que já
exerce em commissão, com as garantiaf:l. a que já tem direito,
o fiel addidc' da Caixa de Conversão, cnjo logar é supprirnido.
§ 3. O preenchimento do cargo de actuario, creado por
este regulamento, dar-sc-ha por accesso do sub-actuario.
Art. 170. Revogam-se a~ disposiçõc~ em contrario.
0
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IRio de Janeiro, 31 de
Calmbn du Pin c Almeida.

.dezembro de

1924. -

Miuuel

TABELLA DE VENCIMENTOS DO PESSOAL DA INSPECTORIA DE SEGUROS

Numero- Classe

Ordenado

1 inspector ....................................
24 fiscacs ...............•..•...•....•..........
6 delegados regionaes .•....•••.••.••..........
1 actuario-chefe .•................•••.•.......
1 actuario .•....•.•..•••........••.•••••...•..
1 sub-actuario .....•.................•........
1 contador ........•.........•.....••..........
1 sub-contador ............................. , ..
1 chefe do serviço administrativo ..............
3 primeiros escripturarios .....................
3 segundos escripturarios .........-.............
2 terceiros escripturarios ......................
2 quartos escripturarios .......................
1 archivista ...................................
1 porteiro .....................................
2 dactylographos ..............................
2 contínuos ...................................
2 serventes - Salario de 2:000$, annuaes ......

8:000$000
6:400$000
4:800$000
3:600$000
2:4.00$000
3:200$000
2:400$000
2:COO:OOO

Gratificação

18:000$000
9:600$000
7:200$000
15:000$000
12:000:$000
9:6005000
10:000$000
6:000$000
4:000$000
3:200$000
2:4005000
1:800$000
1:200$000
1:600$000
1:200$000
3:600$000
1:000$000

Vencimento

I
i

por empregado .

18:000$000
9:600$000
7:200$000
15:0001000
12:000$000
9:600$000
10:000$000
6:000$000
12:000$000
9:600$000
7:200$000
5:400$000
3:600$000
4:800$090
3:600$000
3:600$000
3:000$000

Total

I
I

i

18:000!000
230:400$000
43:200$000
15:000$000
12:000$000
9:600$000
10:000$000
6:000$000
12:000$000
28:800$000
21:600$000
10:800$000
7:200$000
4:800$000
3:600$000
7:200$000
6:000$000
4:00D$000
- <50:20Õ$0oo

Quan::o o inspector de seguros fôr funccionario de Fazenda terá apenas dJt:s terços da respectiva gratificação.
O funccionario que occupar o logar de secretario do inspector terá direito á gratificação que fôr prevista na ·Jii
orçamentaria.
·Rio de Janeiro, 31 de dezembro de 1924. - Miguel Calmon du Pi.n e Almeida.
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ACTOS DO PoDEI\ EXECUTIVO

DELEGACIAS REGIONAES

SMe

t • - Belém do Parã - Cornprehendenrlo os Estados do
Pará ç Amazonas.
2• - São Luiz do Maranhão - Comprchr,ndendo os Es ...
t.ados do Maranhão, Ceará e Piaüh.y.
3"' - Recife - Comprellendendo os Estados de Pcrnan:buco, Riu Grand(~ do Norte, Parahyha n Alagôas.
4"'- São Salvador - 'Gomprehendendo os Estados da Bahia c Sergipe.
5• __, São Paulo - Compr·e:hendcndo os Estados de Sã<>
Paulo, Paraná c Matto Grosso.
6"' - PDrLn Alegre - Comprehendendo os Estados do Riu
Gr·ande do Sul p ·Ranta Cat.harina.
Nota· - Os Estados do Rio de .Taneii·o. Espirito Santo,
Minas Gcrars, ·Goyaz e o Districto Federal fieam subordinado~~: {1. sédc ccut.ral da Inspectoria.
Hio de .Janeiro, 31 de dezembro de 1!12~. - Miauel Cal'mon du Pin ~~ Almeida.

FfM DO QU AHTO VOLUME

